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  „Mostan emlékezem az elmúlt időkről, 

    Az elmúlt időkben jó Tholdi Miklósról…” 

        Ilosvai 

 

 

 

 

Toldi 

 

 

 

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 

Messziről lobogva tenger pusztaságon: 

Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem 

Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben. 

Rémlik, mintha látnám termetes növését, 

Pusztító csatában szálfa-öklelését, 

Hallanám dübörgő hangjait szavának, 

Kit ma képzelnétek Isten haragjának. 

 

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, 

Nem terem ma párja hetedhét országon; 

Ha most feltámadna s eljőne közétek, 

Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. 

Hárman sem birnátok súlyos buzogányát, 

Parittyaköveit, öklelő kopjáját, 

Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát, 

És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját. 
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  ,alav atpaq lezzékléf tadur ómo˘y 
 Yalav ajtatum tatu lazza élef aduB 
iavsolI 

 
 

wené őslE 
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,ajras wí% rápoq a lőtgelempan a gÉ 
;atjar wen%élegel wajá!ek'ö% tdakkiT 

,nebőleq tzöq srot a lá%űf avrá "e 'niN 
.nebőzem rátah "an +eh dlöz i!ré!et 'niN 

aglo% téqnezit-zít nebésövűh wá+goB 
;aglod ennem nidner bbojgel ahtnim ,go/roH 

,nattokar giléf "av ,neserü gidep ,jeH 
.natto wanlágodllá wereke% sáné% "aN 
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lemmég sagrohiróh ,sagátúq révöt%Ö 
:leméq teziv enneb s abtúq a zén ne+éM 

,ikalav énlezpéq wango!u% sáirÓ 
.iq ají% tsom tirév wendlöf gerö za +eM 

,wenleled nasajmo% wörkö za lánuláV 
:wenleq arúrobáh lavádah wö+ögőB 
,aráka! weseréb a ókcaL tlülef eD 

.aránrota' u××oh nejrem teziv iq ,'niN 
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,nekédiv a noplat nav !égel "e wa' ,"E 
;negé ,nödlöf at%up tálle me% a giddeM 

,nálláv so%ara gner ladlogédnev ű!rö° 
.nállá wiz+ehep mes llot!égel gém gideP 

,lumáb e%%em ,e%%em artúgá%ro selé° 
;lurrátah e an"áv erkőzem sám ahtniM 

,afmolalit őlé :rebme za énnih tzA 
.abmolah +éke' "e lántúlatlá evtÜ 
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xnebézüt pan a tto %llá tréim ,mé'ö pé° 

;nebésövűh a+gob lokroh ibböt a ,ddáL 
,evderegneh erdlöf si %avuq a levle˘ 

:evdeq in%érege tsom 'nis trégáliv A 
,tele% ógrof na+o láttál mesahos "aV 

,delev wizókribgem trájdnim ika ,za tniM 
,avdalah nesebes ajla! tatú za sÉ 

xandala% !éméq "an ódákotsüf ahtniM 
 

           „Nyomó rudat félkézzel kapta vala, 
             Buda felé azzal utat mutatja vala” 
        Ilosvai 
 
 
Első ének 
 
1 
 
Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, 
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. 
Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga 
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; 
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, 
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan. 
 
2 
 
Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel: 
Óriás szunyognak képzelné valaki, 
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki. 
Válunál az ökrök szomjasan delelnek, 
Bőgölyök hadával háborúra kelnek: 
De felült Lackó a béresek nyakára,  
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára. 
 
3 
 
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, 
Meddig a szem ellát puszta földön, égen; 
Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, 
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán. 
Széles országútra messze, messze bámul, 
Mintha más mezőkre vágyna e határrul; 
Azt hinné az ember: élő tilalomfa, 
Ütve általútnál egy csekély halomba. 
 
4 
 
Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? 
Ládd, a többi horkol boglya hűvösében; 
Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, 
A világért sincs most egerészni kedve: 
Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, 
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, 
És az útat nyalja sebesen haladva, 
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna? 
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,izén tele%ógrof a tza si men ,si meN 
:irém gigév-segév tatú savmah a +eM 

,lé% a ttokar lubrop te+em ,no!rot a lúT 
.léq geresdah ek%üb ,golli' rev"ef ek%üB 

,lőbédöq rop ekrü% léq geres tnima sÉ 
;lőbévi% úif a sátjahos a leq "Ú 

,avlojah erőle zén wa' ,zén wa' nátzA 
.anlov nebéme% a eklel-evi% ahtniM 
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Xwezétiv so!ara ,wétnevel ra"am pé°y 

.welzén nasúb eb jaj ,nesevreseq eb jaJ 
xabúrobáH xarcraH xwetnem giddem ,erreM 

xabúro%oq sö"nö" inde% togárivríH 
,erköröt é-wetnem xarrátat é-wetneM 

xerkörö inadnom táka%jéój wikeN 
,wéntehem wetetzöq si né ,si né ah XjeH 
YXwétnevel so!ara ,wezétiv ra"am pé° 
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,ajtalodnog sólkiM idloT amrofne+I 

;ajtagotná% ne+ém téklel ógrávos +eM 
,widoklodnog tnima ,nabágam őf tnima S 

.widora'afe%%ö nabtanábúb eví° 
,aj/áb wonlá ,si "röˇ :ajpa tlov zétiv treM 
;ajtárab tnim ,lef ttőn ttellem if+áriq A 
,nabros "e lá%aq ,tjü" lekkeseréb ő gím S 

.nabravdu+áriq a za lé!eh nesögőG 
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,adah rodán ifcaL ,dah a rámmi nav ttI 
;agam erdnE ifcaL lavádah +éveq ttI 

,tájápirap agrás ilűgem negecléD 
;tájáhur ilehret míh!ara zéhen woS 
,we!égel soga'loq ,akla! anátu sÉ 

:weném ügre! arfic wottala návlobmoT 
,eb%é i%ev "ohed s ,izén ,sólkiM izéN 

.ebsézén sőre za jáf si eme% a "oH 
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YxaráduB tti ne"em tú wi+em Xt%arap ,éHy 
;arllávléf "úma wa' ,nék/eh ifcaL idréQ _ 

,willali! ebéví% ó% a wanidloT eD 
.willah si lűviq "oh ,ár nebböd ta+o sÉ 

_ nabágam gölötsüf "íme _ YXné t%arap ,mHy 
Yxnabrátah e selé% sám rú anlov iq táHy 

,a/áb üklelakór a ,nálat "röˇ idloT 
xajtláv tré!át a nnef lán+áriq sojaL iQ 

5 
 
Nem is, nem is azt a forgószelet nézi, 
Mely a hamvas útat véges-végig méri: 
Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél, 
Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél. 
És amint sereg kél szürke por ködéből, 
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből; 
Aztán csak néz, csak néz előre hajolva, 
Mintha szive-lelke a szemében volna. 
 
6 
 
„Szép magyar leventék, aranyos vitézek! 
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. 
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? 
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? 
Mentek-é tatárra? mentek-é törökre, 
Nekik jóéjszakát mondani örökre? 
Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, 
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” 
 
7 
 
Ilyenforma Toldi Miklós gondolatja, 
Mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja; 
S amint fő magában, amint gondolkodik, 
Szíve búbánatban összefacsarodik. 
Mert vitéz volt apja: György is, álnok bátyja, 
A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja; 
S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban, 
Gőgösen henyél az a királyudvarban. 
 
8 
 
Itt van immár a had, Laczfi nádor hada, 
Itt kevély hadával Laczfi Endre maga; 
Délcegen megűli sárga paripáját, 
Sok nehéz aranyhím terheli ruháját; 
És utána nyalka, kolcsagos legények, 
Tombolván alattok cifra nyergü mének: 
Nézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe, 
Hogy a szeme is fáj az erős nézésbe. 
 
9 
 
„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?” 
– Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra; 
De Toldinak a szó szívébe nyilallik, 
És olyat döbben rá, hogy kivűl is hallik. 
„Hm, paraszt én!” – emígy füstölög magában – 
„Hát ki volna úr más széles e határban?” 
Toldi György talán, a rókalelkü bátya, 
Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja? 

 3 



3 
 

,tlodnog zohó% e gém timA _ Yxné xt%arap nÉy 
.tlov sádokmoráq "an ü!rö% er"röˇ idloT 

,ajtagrof néde!!öq táf zéhen a lazzA 
;ajdagar lénigév ,ták'otob +éke' tniM 

,levézekléf ajtrat nesene"e ,na%%oH 
,le rét aráduB loh ,tatu za návtatuM 

,avláv agam ,ajraq anlov ássav ahtnim S 
.aflá% ttotju!iq a nezzer es gem wa' géM 

 
13 

 
,laváf "an a tidloT ajtál nápsirodáN 

.lavádah %ége dnim atjar lumále sÉ 
;ikrákay _ dnom ifcaL _ Ytréágam ze rebmEy 

xiq llá iq ,wussál ddah ,arkorib ,wúif soN 
,tadúr !ávtih a tza lef "ú ajtrat iq "aV 

Yxtatú za cnahus e ajtatum le++emA 
,iknednim gorom ,gúz :tazála" sé ne"é° 

Xiknes iq llá mes gém lavúif t%arap "E 
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,lavúrobáhigé za tjab anív iq eD 
xlavúrob sorahiv ,sóknamiz ,se%evlé° 

,lavájgarah sezüt netsI anív iq sÉ 
xlaváli! őgretsis ,sógnirak'aq ,u%%oH 

agárd ah ,lavidloT iq nössöq za wa' treM 
;agáliv pé% netsI ettőle tnugem men S 

,ebézeq tuj ika ,wanna sevreseq-jaJ 
.ebélö íra%%iv si wanáj!a tlahgeM 
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,nabros ttömöt u%%oh péndah a lúnovlE 
;nabrobát %ége za wenlé%eb lóridloT 
,tepé% "av tasajá! ikén dnom winedniM 
;tepéq óg+osom "e ár tíred winedniM 

xaráta' %őj en trém XsrátjaBy :ló% "í wi"E 
Y.ará "an má nav tto ,et tnim ,wen!égel +I 
,ráq "an eb ,mé'ö pé°y :ajdnom avná% wisáM 

Y.látdaram za si et s tlov t%arap dápa "oH 
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:ajjarom lupalli' ,robát a lúnovlE 
;ajrakat rop a tza ,atdrohle lé% a tzE 

,gallab élefazah nasúb"an gem idloT 
;galrap a gner e%%em lótámo!bál soksaV 

,asáráj a na+o ,éákib romoq tniM 
,asátnallip eme% ,léfjé anrab a tniM 

,nebéhüd tte%ev úf ,nakdav ttetrés a tniM 
.nebézeq sav dúr a nappore%%ö menka~ 

10 
 
„Én paraszt? én?” – Amit még e szóhoz gondolt, 
Toldi Györgyre szörnyü nagy káromkodás volt. 
Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, 
Mint csekély botocskát, véginél ragadja; 
Hosszan, egyenesen tartja félkezével, 
Mutatván az utat, hol Budára tér el, 
S mintha vassá volna karja, maga válva, 
Még csak meg se rezzen a kinyujtott szálfa. 
 
11 
 
Nádorispán látja Toldit a nagy fával, 
És elámul rajta mind egész hadával. 
„Ember ez magáért” – Laczfi mond – „akárki; 
Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki? 
Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat, 
Amellyel mutatja e suhanc az útat?” 
Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki, 
Egy paraszt fiúval még sem áll ki senki! 
 
12 
 
De ki vína bajt az égiháborúval, 
Szélveszes, zimankós, viharos borúval? 
És ki vína Isten tüzes haragjával, 
Hosszu, kacskaringós, sistergő nyilával? 
Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága 
S nem megunt előtte Isten szép világa; 
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe, 
Meghalt anyjának is visszarí ölébe. 
 
13 
 
Elvonúl a hadnép hosszu tömött sorban, 
Toldiról beszélnek az egész táborban; 
Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, 
Mindenik derít rá egy mosolygó képet; 
Egyik így szól: „Bajtárs! mért ne jősz csatára? 
Ily legénynek, mint te, ott van ám nagy ára.” 
Másik szánva mondja: „Szép öcsém, be nagy kár, 
Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál.” 
 
14 
 
Elvonúl a tábor, csillapul morajja: 
Ezt a szél elhordta, azt a por takarja; 
Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag, 
Vaskos lábnyomától messze reng a parlag; 
Mint komor bikáé, olyan a járása, 
Mint a barna éjfél, szeme pillantása, 
Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében, 
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében. 
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 ,alav őjgem "röˇ idloT lóbáduB "oH …y 
 Yalav éddef narka" …té’’Ö 
iavsolI 

 
wené widosáM 
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,nabúb sogarah ,sre! ,sólkiM wédő%ev "Í 
:nabulaf"aN nohtto golod agárd nav eD 

,!éméq a lötsüf "ú ,si záh a tlú"iq náT 
.némég além túq a tegnö%öq cnoloq "aN 

;tegéb !áráb ,ujrob ;ír-ís pén-calam A 
;teléti ű!rö% nav tzöq já!-ahramórpA 

:ahmol es geteb a tzöq déle'réhef A 
.ah!oq a bbesepén lánrásáv siq imloH 

 
11 
 

,nebérgöb sókaléf %et teziv déle' "E 
,nebérőb a réf men s nözűt a rrof ah +eM 

,ajtrámeleb nasro" tifmorab a rokkA 
.ajtnárel tárok'ob ,ilrötel tialloT 

;lutsádazzi itléf t!áráb siq a iq ,naV 
;lutsáhri gidep gém ,ajtnárel tájádnub S 

,azzánnola% talú! űznép!okév a sáM 
.azávtno' révöt%ö lótrí= nöjgöpö' "oH 
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,ajlátnih ttelef gnál tocalam a wisáM 
;ajlávtorob girőb lavákof séq tirő° 
,nebőlmötek'eq za ,nabó+obo' ze troB 

...nebőneket afkküb zama zoh tere!eQ 
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,nabzáh-"evzö so%á" óh-űh e tnelej tiM * 
xnabsáko% tlov negér monád-monid a loH 

xajrot a é-nav tsom wenéncnirőL idloT 
xajros a "í atzoh wenéjőzge!em "aV 
,tá"á egés"evzö so%á" atnugem náT 

xtágáriv óda!!of etlé atda wansám S 
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,wenéncnirőL idloT arot ittolah 'niN 
;wenéjőzge!em jú lef tlüred mes ajpaN 

:wanzámokal trésám ,wenzőf-wentüs trésáM 
.wanzáh a ettölü% ősle ,nohtti nav "röˇ 

 

           „… Hogy Budából Toldi György megjő vala, 
     Öccsét… gyakran feddé vala” 
        Ilosvai 
 
Második ének 
 
1 
 
Így vesződék Miklós, nyers, haragos búban, 
De van drága dolog otthon Nagyfaluban: 
Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény, 
Nagy kolonc köszönget a kút méla gémén. 
A malac-nép sí-rí; borju, bárány béget; 
Aprómarha-nyáj közt van szörnyű itélet; 
A fehércseléd közt a beteg se lomha: 
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha. 
 
2 
 
Egy cseléd vizet tesz félakós bögrében, 
Mely ha forr a tűzön s nem fér a bőrében, 
Akkor a baromfit gyorsan belemártja, 
Tollait letörli, bocskorát lerántja. 
Van, ki a kis bárányt félti izzadástul; 
S bundáját lerántja, még pedig irhástul; 
Más a vékonypénzű nyúlat szalonnázza, 
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza. 
 
3 
 
Másik a malacot láng felett hintálja, 
Szőrit kés fokával bőrig borotválja; 
Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben, 
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben... 
 
4 
 
— Mit jelent e hű-hó gyászos özvegy-házban, 
Hol a dinom-dánom régen volt szokásban? 
Toldi Lőrincnének most van-é a torja? 
Vagy menyegzőjének hozta így a sorja? 
Tán megunta gyászos özvegysége ágyát, 
S másnak adta élte fonnyadó virágát? 
 
5 
 
Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének, 
Napja sem derült fel új menyegzőjének; 
Másért sütnek-főznek, másért lakomáznak: 
György van itthon, első szülötte a háznak. 
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,ajáhram se'eb woS .tlov rú "an "röˇ idloT 
,ajám ek%üb arra s ,wedrémet tlov e'niQ 

,ajáglo% serev"ef ,ezétiv semen woS 
.ajá/uq geres "an ,eném őtíre! woS 

,lavágam denev"en tsom ttöj intagotáL 
,lavájaf ótit%up wenpén aksás eh!eR 
,innelöf télef "e wanno%ah %éq a sÉ 

.innet abá+osrat wanágam télef sáM 
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,étnö%öq negedih táj!asedé za "röˇ 
Xétnö ebéle djam si téklel a ze ráB 

.idréq avgola!af _ Yxnav loh wisám a táHy 
.itré té’’ö sevdeq "oh ,énnih mes ikneS 
;lekkeseréb a nnüq ek!ége% droh táné°y 

YXlleq meNy :ajtlokir tze rú "röˇ ed * YmotavíH 
,wanáj!a wise "ú ó% téq e sé Xlleq meN 

.wanánatrám tséq "an ebévi% a ahtniM 
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naltavih ,neltelleq nabnoza mÍ * xlleq meN 
,naltaq őgé evi% ;nappoteb úif A 

ajgaraf sé ajrúf si tsom gém téjesleB 
.ajgarah ótísúb ,ajúb őtíne"é° 

_ Xajádo' netsI +im _ ttellemadnim ,sigéM 
:ajá% er"röˇ idloT iq tje mes tó%koz "E 

,imalav %ev tőre négéslölű" ekleL 
.inadnomiq tza né modut men * imalaV 
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,naltaráv ,neletrih tö"röˇ ajtál tnimA 

;naltaraka wilí! ersélelö ajraQ 
,lótágam térévtset ajtí%atle za eD 

.lótáifaj/a ój le ludrof nesögőG 
,ebéme% lulot !!öq waná!a !ége% A 
,ebéle pél avrís wanáif űví%őQ 

,návrú" téjef ezeq ,lakkaja őtek%eR 
:návrud ajlohroq "röˇ ed ,widek!émer ttO 

 
3 
 

,tedebe ileblö dsetge'eq Xmá!a "ÚY 
;tedekemre" agárd lütlé% óvúf dajÓ 

,előt jlémíq es tim ,abjav-ebjet dastráM 
.előleb "ú wiláv óknajaf wéred djaM 
,wanáknum a netér ajrádnad a nav tsoM 

;wanádzag e zohha wilűf men agof eD 
,tedébe sorí= a izrégem ,ópoq tniM 

.tedéle' a aj"ah e%%ö le””eh-levőt S 

6 
 
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. 
 
7 
 
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. 
 
8 
 
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. 
 
9 
 
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: 
 
10 
 
„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. 
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13 
 

:ahén matdnom ah né ,gidnim dattaris "Íy 
,ahél "an wa' ,immes előleb wiláv meN 

,avraka%éq le=bel ,%%or si want%arap "oH 
.ahram tnim ,sőre trem ,toglod anrib ahoN 

erévöq sé asúh :abkalba dtehet tsoM 
Y...erémörö aj!a tniknopan őn nepé° 

,lajjacaq "e tó% a ádlotiq s "röˇ aló° _ 
:lajjaj u%%oh ,apmot gúblef sólkiM er+eM 

 
113 

 
Xnabdá% egi nednim gásguzah sé wotÁy 

.nabdáv a ,"röˇ idloT ,'nis ólav űteb "E 
,ettegem wandorkob gnappal im ,modut lóJ 

Xet temegne "oha ,netsI nessere% "Ú 
,wenzétiv wo"av %%or ,want%arap wo"av %%oR 
:wenséhi' raduc lőt si ttözöq weseréB 

,ablát "e delev trám si sám "oh ,dépe rroF 
Y.ablánaq seziv "e ,lándut ah ,lénet%eV 

 
1113 

 
,we"el en ttala bál weniknes "oh ,trézAy 

;we"emle am ráka ,negi ,né monáb meN 
:si arra ,si erre ,gáliv a dlöfrém zá° 

.si am né we"emle ,negi ,né monáb meN 
:tenni me%ivle tza ,mé!e za ima eD 

;telli megne ima ,tnétsüt ,a/áb ,iq ddA 
:trev"ef ,tápirap ,tznép :tamossuj a iq ddA 

Y.trebme nednim nojdlá netsI za * lútnozA 
 

11113 
 

YXmatda men iq "oh ,ddnom en ;wölöq ,ssuj a ttIy 
.natta' "útni% ,ajpa' lucra sé tláiq "röˇ _ 

,ejépebmalag má 'nis wansólkiM idloT 
;ejéleb wizötlöq eklel sálláu%%oB 

,aj!áh "ú tárki% a ,léca za tnim ,eme° 
;a!ágozub sotno' elkö lü%éq intÜ 

:ne%ége navado ,lártáh evdeji "röˇ 
;ne%él esétülé% óslotu sápa' E 

 
23 

 
,wénnet ebmerev sűh lassápa' e tö"röˇ S 

,wénne men ébböt loh lőbére!eq netsI 
,evtöq ézöq ak%ed tno' tdeper "e tnim ,loH 

:e%%ö anzodarrof mes gipantelétÍ 
,ajnahorgem nepé e’’ö za nődim eD 

,aj!a tuf wüjézöq s tágam ajtlokislE 
,idév "ú sé tö"röˇ ajrakat levétseT 

.itléf tsólkiM menah ,tö"röˇ si men gideP 

11 
 
„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: 
 
12 
 
„Átok és hazugság 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.” 
 
13 
 
„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.” 
 
14 
 
„Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!” 
– György kiált és arcul csapja, szintúgy csattan. 
Toldi Miklósnak sincs ám galambepéje, 
Bosszuállás lelke költözik beléje; 
Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja, 
Ütni készül ökle csontos buzogánya; 
György ijedve hátrál, odavan egészen: 
E csapás utolsó szélütése lészen; 
 
15 
 
S Györgyöt e csapással hűs verembe tennék, 
Isten kenyeréből hol többé nem ennék, 
Hol, mint egy repedt csont deszka közé kötve, 
Ítéletnapig sem forradozna össze: 
De midőn az öccse épen megrohanja, 
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja, 
Testével takarja Györgyöt és úgy védi, 
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. 
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123 
 

,ét%erele tájraq wemre" ü!rö% a tsoM 
,ét%eggüfel nasúb tieme% sé téjeF 

,lóbzál gedih-órrof wéndú'o tsom ahtnim S 
.lóbzáh iapa za iq tnem avgorotnáT 
,nabájgarah námén ,avlusuble enéM 

,nabáguz bbalovát ravdu za tlüel sÉ 
,átjah ebére!et nédrét a téjef ttO 

.állah mes iknes ed ,nabágam ttogokoz S 
 
 
 

 ,alav ajgarah "an arsólkiM ,eré’’Öy 
 Yalav etlögem trem tájáglo% őtere° 
iavsolI 

 
wené widamraH 

 
1 
 

,nabzáh iső za má watlusub men gezzeB 
.nabsávi-séve za wetdőrötle nétni° 

:alat%a "röˇ idloT ój gidep névleklöF 
.alav wan!áh tadur iáglo% ő zétiV 

,nebköre ttodnákcif rob gerö ,rév ujfI 
;nebközeq bboj tlüdrep nagív adrád af A 

,evteven nasognah ,ttödőtöq winedniM 
.evdeq a tlov sagam ,éóki' jali% tnim S 

 
11 
 

,ette-atti gikrot tnima ,gem "röˇ idloT 
,ettetev tágam-rú ebké%raq gerö "E 
,izén evdökrö!ö" lóla %ere za sÉ 

;izétiv nalatni' wanzoda%táj na"oH 
nabájbál welet a attálgem nődim ,djaM 
,nabágam nasub-"an tsókiM té’’ö inlÜ 
,ajtaludni se!!e% wenéklel damátlöF 

:ajtatzib lakkó% +i ti!égel űjef"an S 
 

111 
 

,nabágam wozút "e lü ttoma Xwúif éHy 
;nabávub "an atgud ála a!rá% tárrO 

xe-lűperlöf ,wussál xrám si göd "av ,t%a!!uG 
YXelűröq integnöd toknálap a lleq geM 

 
1111 

 
,wenéköl taiflu! ah ézöq wá/uq tniM 

,we!égel jali% a nedé%eb a watpaQ 
,ettegem wansólkiM a/sábak%ed a gnöD 
.ettelef widoksúb nocraduq a sólkiM 
,le%%é wa'men ű!!öq ,ű!!öq inrélöf treM 

,lezzéq ingofgem sé ,si lellökö menaH 
,afért gatsav e dnim ajtna%%ob tő wa' "oH 

.ahén e××em tráj mes lőtéjef na"u +eM 

16 
 
Most a szörnyü gyermek karját elereszté, 
Fejét és szemeit búsan lefüggeszté, 
S mintha most ocsúdnék forró-hideg lázból, 
Tántorogva ment ki az apai házból. 
Méne elbusulva, némán haragjában, 
És leült az udvar távolabb zugában, 
Ott fejét a térdén tenyerébe hajtá, 
S zokogott magában, de senki sem hallá. 
 
 
 
     „Öccsére, Miklósra nagy haragja vala, 
       Szerető szolgáját mert megölte vala” 
        Ilosvai 
 
Harmadik ének 
 
1 
 
Bezzeg nem busultak ám az ősi házban, 
Szintén eltörődtek az evés-ivásban. 
Fölkelvén pedig jó Toldi György asztala: 
Vitéz ő szolgái rudat hánynak vala. 
Ifju vér, öreg bor fickándott erökben, 
A fa dárda vígan perdült jobb kezökben; 
Mindenik kötődött, hangosan nevetve, 
S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve. 
 
2 
 
Toldi György meg, amint torkig itta-ette, 
Egy öreg karszékbe úr-magát vetette, 
És az eresz alól gyönyörködve nézi, 
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi; 
Majd, midőn meglátta a telek lábjában 
Ülni öccsét Mikóst nagy-busan magában, 
Föltámad lelkének szennyes indulatja, 
S nagyfejű legényit ily szókkal biztatja: 
 
3 
 
„Hé fiúk! amott ül egy túzok magában, 
Orrát szárnya alá dugta nagy buvában; 
Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e? 
Meg kell a palánkot döngetni körűle!” 
 
4 
 
Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, 
Kaptak a beszéden a szilaj legények, 
Döng a deszkabástya Miklósnak megette, 
Miklós a kudarcon búskodik felette. 
Mert fölérni könnyű, könnyű nemcsak ésszel, 
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel, 
Hogy csak őt bosszantja mind e vastag tréfa, 
Mely ugyan fejétől sem járt messze néha. 

 8 



2 
 

;levékéb men ahráb ,nabnoza rűt idloT 
;levéhüd tdazállef eklel "an wizokriB 
,irűt lessétevgem s tágam iző"gem djaM 

.izű "oh tofú' a előleb pénaglo° 
,wanájgarah anlov me%repe pén e treM 
,wanánalluhle "ú lótájraq ólu%%oB 

,no"av avrí lőriq ,lóténosmáS a tniM 
.no"a lattno'lá "e trev t!ágop reze "oH 

 
12 

 
,ettehrűt giddema ,etrűt ,sólkiM etrűT 

;ettev mes lef wa' "oh ,tú%%ob allá lazzA 
,er%é énnev si men ahtnim ,attatum "Ú 

.ersétegnöd "an a átídzom mes télüF 
,etré tájtno' alláv adrád "e nődim ,eD 

,etré ttugarahgem nepéksota!o%I 
,atgof tobarad-őkmolam a ,tlü ne+em S 

.atbod ézöq epén ótna%%ob "röˇ idloT 
 

112 
 

xgem llá loh ,ajdut iq :őq zéhen a lüpeR 
xgem lálat na"oh tiq s gem llá loh ,ajdut iQ 

Xdejef ttala sollap XsólkiM ,%tahtuf ah ,ssuF 
Xteven sokli" a el dalór assom mes zíV 

,lótzáh iapa za löllüzle ,%ludavlE 
:lótjá! a willüzle naq treviq +ema tniM 

,etrés nasolálah larra"a te"e iQ 
.etré ibböt a tő atramiq nátza "U 

 
1112 

 
,allá%el loha sé ,őq "an a tlüperlE 
:alálah ű!rö% nől wenzétiv semen "E 
,etset a ttollámté% nebőtüjalo tniM 
.et%ere tjalorév súh tröte××ö za sÉ 

,atla!lef nóhom-"an dlöf sorop a tiréV 
,atrakatle go+áh solálah téme% téQ 

melede%ev a za ,átlole tő ika S 
.men iken ő wa' ,tjáf wansrátjab winedniM 

 
11112 

 
,ilűvikdner ne%él gidep ajgarah "röˇ 

.ilűreseq negi tájáglo% zétiv treM 
,erévtset a sokli" "oh ,lürö lőlefsáM 

.erézeq wise tsom ,nesse%evle "oh tiQ 
,ebrög atú wen+em ,tákédná% %avar tsoM 

,evrö gászagi sé !évröt ajrakatlE 
,astnorgem leviríh óríb té’’ö "oh ,sÉ 

.a'narap !émeq za ,nabmo! ingof lleq lE 

5 
 
Toldi tűr azonban, bárha nem békével; 
Birkozik nagy lelke fellázadt dühével; 
Majd meggyőzi magát s megvetéssel tűri, 
Szolganép belőle a csúfot hogy űzi. 
Mert e nép eperszem volna haragjának, 
Bosszuló karjától úgy elhullanának, 
Mint a Sámsonétól, kiről írva vagyon, 
Hogy ezer pogányt vert egy álcsonttal agyon. 
 
6 
 
Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, 
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette; 
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre, 
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre. 
De, midőn egy dárda válla csontját érte, 
Iszonyatosképen megharagutt érte, 
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta, 
Toldi György bosszantó népe közé dobta. 
 
7 
 
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? 
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg? 
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos alatt fejed! 
Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet! 
Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól, 
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól: 
Ki egyet agyarral halálosan sérte, 
Ugy aztán kimarta őt a többi érte. 
 
8 
 
Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla, 
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála: 
Mint olajütőben szétmállott a teste, 
És az összetört hús vérolajt ereszte. 
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta, 
Két szemét halálos hályog eltakarta, 
S aki őt eloltá, az a veszedelem 
Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem. 
 
9 
 
György haragja pedig lészen rendkivűli, 
Mert vitéz szolgáját igen keserűli. 
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére, 
Kit hogy elveszessen, most esik kezére. 
Most ravasz szándékát, melynek úta görbe, 
Eltakarja törvény és igazság örve, 
És, hogy öccsét bíró hírivel megrontsa, 
El kell fogni nyomban, az kemény parancsa. 
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   :aj!a ő za tsólkiM ilüreseq negIy 
Yajlálpát lessélé tető tréze noktiT 
iavsolI 

 
 

wené wide"eN 
 
1 
 

,lalli! etrés %ádav tiq ,savra%míh a tniM 
,lavimladjáf ógjas ebődre tétös tuF 

,eréziv őtíh!e wansárrof gedih tuF 
;erébes a inpét tevűfójreze sÉ 

,a"á za tdará%iq wansárrof a ed XjaJ 
,ajlálat mes lurí tevűfójreze zA 

,attagga%gem eksüt ,etpétgem gá nedniM 
:atda-netsi za tsom bbatléla gém "oh"Ú 

 
11 
 

,ajúb a tlü náka˘ .sólkiM agno+ob "Ú 
,ajú/nakras wanna etdzekiq táladlO 

,gé ló za ttölöf +em ,apirap trázeb tnim S 
.wédólok!áh pékka nebéllem a eví° 

,nodán a wisodjub ,neré za wisodjuB 
.nogáliv a téjef astjahel ávoh ,'niN 

,togássonágam a etsereq nalat%aH 
.togássovro tlel men wenéklel geteb treM 

 
111 

 
,ettegreq %áhuj ah ,ná/ropot a tnim sÉ 

:ettev absadán "an tdará%iq "e tágaM 
:alá% nednim dán a atgosus tza si ttO 

.alán bbávrá ne'nin nogáliv e selé° 
,ajánráp a wobmo= ,a"á za nől srotdáN 

,ajá!at a evdöf levége wéq netsI 
ettev ála a!rá% jé tétös a mengíM 

.ettelef tnov trotás lóbáv!op etekef S 
 

1111 
 

nebépéq ógnallip molá sedé za djaM 
,nebésötnöq akrat arra ttödőtevlE 

,giákos gém inllá% eréme% trem men eD 
.giátdasah lanjah ólsorip a etni° 

,lótdán sórú% a tléf ,lótgo!u% a tléf treM 
,lótádav őtetrö' wansadán a nabboJ 

,lótájaz ilovát wenkőzödlü za tléF 
.lótájab "an idloT nabbojgel-sigel eD 

 

   „Igen keserüli Miklóst az ő anyja: 
     Titkon ezért őtet éléssel táplálja” 
        Ilosvai 
 
 
Negyedik ének 
 
1 
 
Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, 
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére, 
És ezerjófűvet tépni a sebére; 
Jaj! de a forrásnak kiszáradt az ágya, 
Az ezerjófűvet írul sem találja, 
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, 
Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta: 
 
2 
 
Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja, 
Oldalát kikezdte annak sarkantyúja, 
S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, 
Szíve a mellében akkép hánykolódék. 
Bujdosik az éren, bujdosik a nádon, 
Nincs, hová lehajtsa fejét a világon. 
Hasztalan kereste a magánosságot, 
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot. 
 
3 
 
És mint a toportyán, ha juhász kergette, 
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette: 
Ott is azt susogta a nád minden szála: 
Széles e világon nincsen árvább nála. 
Nádtors lőn az ágya, zsombok a párnája, 
Isten kék egével födve a tanyája, 
Mígnem a sötét éj szárnya alá vette 
S fekete ponyvából sátort vont felette. 
 
4 
 
Majd az édes álom pillangó képében 
Elvetődött arra tarka köntösében, 
De nem mert szemére szállni még sokáig, 
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig. 
Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós nádtól, 
Jobban a nádasnak csörtető vadától, 
Félt az üldözőknek távoli zajától, 
De legis-legjobban Toldi nagy bajától. 
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2 
 

,ttollam/ipgem nepé% rám nődima menaH 
,ttollah mes jaz a sé ,go!ú% a tlüle sÉ 

,eréjef úif a ttozdópolel rokkA 
;eréme% téq wanna étíret tá!rá% téQ 
,arákaja tlokó' tezémmolá nátzA 

;aráka%jé etjü" lóbgárivkám tikA 
négéssedé "oh "ú ,tezém sojáb-sövűB 

.négév ajá% idloT iq tludro' lá! at%iT 
 

12 
 

,etle"iri si tza géshé soníq a eD 
,etrevlöf ramahka' lóbámlá ilanjaH 

,atlo'ábroq gidda ,etléköt%ö gidda S 
;atlognarab a%%ive%%ö tetér a gíM 

,wanrádam itér a tik%éf etsereklöF 
,wan+áris ,wencibib ,wanácurdav ,-a'rá° 

,attagot%ofiq sé etrötlef takuzáH 
.attatlale téhé lakkisájot akraT 

 
112 

 
,névrevle tájmo%-hé lassájot-rádamdaV 

:névret wenővöj a bah a at!áh ne!rö° 
Xaifmaru xnojgof zehim xnejnem erreM 
.ainludrof ávoh wenéklel őh ne'niN 

,anlokodjub si le ,ne!!öq ennemle treM 
:anlov men ettőle aj!asedé za aH 

,wanánallah men tríh alór ah djam ed ,jaJ 
.wanáj!asedé za eví% endepergeM 

 
1112 

 
,etteget%ev pékke tágam gipan moráH 

,ettegem tnerrözgem dán a pan widamraH 
,ajraq tnaccom es gem ,sakraf atlodnog tzA 

.ajram erévtset wa' tő "oh ,attálle treM 
,edéle' űh igér ,za tlov ecneB gideP 

,erésésereklöf ttödlüq aj!a tikA 
avlurob abáka! lasságokoz "an iQ 

:avlum ődi siq "e zohsólkiM ttoló% "Í 
 

11112 
 

,wellelgem "oh ,ój heb ,deklel a me%e XjaJy 
;welsereq ttünednim "oh ,rám ajpandamraH 

,tetér regnet a tze detré mettet évűT 
.degét am walassálgem "oh ,mettih esoS 

xnehé gem látlah men xmáglo% sedé "av ?"oH 
xnetér dav a neze dav a gem tteve meN 

Xen ;nepé% lé"e sé ,dgof ,mo+osrat a ttI 
Y.enneb nav rob 'aluq ,ópic réhef ,súh tlüS 

5 
 
Hanem amidőn már szépen megpitymallott, 
És elült a szúnyog, és a zaj sem hallott, 
Akkor lelopódzott a fiú fejére, 
Két szárnyát teríté annak két szemére; 
Aztán álommézet csókolt ajakára, 
Akit mákvirágból gyüjte éjszakára; 
Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén 
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén. 
 
6 
 
De a kínos éhség azt is irigyelte, 
Hajnali álmából csakhamar fölverte, 
S addig ösztökélte, addig korbácsolta, 
Míg a rétet összevissza barangolta; 
Fölkereste fészkit a réti madárnak, 
Szárcsa-, vadrucának, bibicnek, sirálynak, 
Házukat feltörte és kifosztogatta, 
Tarka tojásikkal éhét elaltatta. 
 
7 
 
Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén, 
Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén: 
Merre menjen? mihez fogjon? uramfia! 
Nincsen hő lelkének hová fordulnia. 
Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna, 
Ha az édesanyja előtte nem volna: 
Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának, 
Megrepedne szíve az édesanyjának. 
 
8 
 
Három napig magát ekkép vesztegette, 
Harmadik nap a nád megzörrent megette, 
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja, 
Mert ellátta, hogy őt csak testvére marja. 
Pedig Bence volt az, régi hű cseléde, 
Akit anyja küldött fölkeresésére, 
Ki nagy zokogással nyakába borulva 
Így szólott Miklóshoz egy kis idő mulva: 
 
9 
 
„Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek, 
Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek; 
Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet, 
Sose hittem, hogy meglássalak ma téged. 
Hogy' vagy édes szolgám? nem haltál meg éhen?  
Nem evett meg a vad ezen a vad réten? 
Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne! 
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne.” 
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3 
 

,zehélkö za téme% aglo% űh a lazzA 
,zehésötnöq ak'ó etlörötgem télkö S 

,ettetel tá+osrat ,erdlöf a tledréteL 
.etde%iq dnim arros ,enneb tlov wa' imA 

,lőbé!eveh "ú wa' ,ttetíret si tlat%A 
,lőbéledöf a gem ,lób+osrat serü zA 

,atkarár té!e'ep ,to'aluq ,tópic A 
.atdagem tájdóm a lavámla téq ergéV 

 
13 

 
,táják'ib sogalli' ettevőle rokkA 

;tájádzag wibbesiq elev atláníkgeM 
,etle%löf tópic a lesséq ój a idloT 

.etle! neűziój tsuh a lavópic a S 
Xaglo% űh a ,ecneB etzén lemmörö +im S 
;anlov atlaf agam ahtnim ,ttese nabboJ 

,ajá% a ttogzom "ú ,wénne si ő ahtniM 
.ajállip %ő tdabál eb!!öq etni% ahéN 

 
113 

 
,etrevle téhé za sólkiM nátza rokiM 

:etreketiq táka! wan'aluq a ecneB 
erév tna””ubiq sé ttotlokis 'aluq A 

.eréjef ezeq a wanáglo% gerö zA 
,etnö%öq aráru trobsöröv a gem zE 

,etnö éllem evle! bbőle to/roq !áhéN 
,levézeq bboj átju! wanúif a tza gím S 

.levéjele egni tájá% etlürötgeM 
 

1113 
 

,evlezüt ervdekój tegerö za rob a S 
Xevle! ttodlogem ?"oh Xeví% a tli!iq ?"oH 

,nájpa"an wansólkiM tedé%eb a etdzeQ 
;(nájpanahén lánna tlov were" sorotsO) 

,aráj!a ,arájpa átídrof nátuzA 
,arágamnö ergév ,aráj/áb a er"röˇ 

,an+of ,gáliv a gím ,előleb ó% a nát S 
:anlov etdzeq men "í núromo% sólkiM aH 

 
11113 

 
Xdegét montagllah tsom wise nokoz eb XjaHy 

.tedé%eb sójáf e le d"ah ,welréq ,le d"aH 
,avlo=rom tiregnet lén+ehzűt a ,roksáM 

.anlov mattagllahle si gipantelétÍ 
Xtégészétiv mápa detlé%eble ro%!áH 

;tégév etse nednim ettetev léfjé djaM 
Xinnulale matdut arákos +im nátzA 
Y.in!uhel meme% a matrib es gilanjaH 

10 
 
Azzal a hű szolga szemét az ökléhez, 
S öklét megtörölte ócska köntöséhez, 
Letérdelt a földre, tarsolyát letette, 
Ami csak volt benne, sorra mind kiszedte. 
Asztalt is terített, csak úgy hevenyéből, 
Az üres tarsolyból, meg a födeléből, 
A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta, 
Végre két almával a módját megadta. 
 
11 
 
Akkor elővette csillagos bicskáját, 
Megkínálta vele kisebbik gazdáját;  
Toldi a jó késsel a cipót fölszelte, 
S a cipóval a hust jóizűen nyelte. 
S mily örömmel nézte Bence, a hű szolga! 
Jobban esett, mintha maga falta volna; 
Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája, 
Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája. 
 
12 
 
Mikor aztán Miklós az éhét elverte, 
Bence a kulacsnak nyakát kitekerte: 
A kulacs sikoltott és kibuggyant vére 
Az öreg szolgának a keze fejére. 
Ez meg a vörösbort urára köszönte, 
Néhány kortyot előbb nyelve mellé önte, 
S míg azt a fiúnak nyujtá jobb kezével, 
Megtörülte száját inge elejével. 
 
13 
 
S a bor az öreget jókedvre tüzelve, 
Hogy' kinyilt a szíve! hogy' megoldott nyelve! 
Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, 
(Ostoros gyerek volt annál néhanapján); 
Azután fordítá apjára, anyjára, 
Györgyre a bátyjára, végre önmagára, 
S tán a szó belőle, míg a világ, folyna, 
Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna: 
 
14 
 
„Haj! be zokon esik most hallgatnom téged! 
Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet. 
Máskor, a tűzhelynél tengerit morzsolva, 
Ítéletnapig is elhallgattam volna. 
Hányszor elbeszélted apám vitézségét! 
Majd éjfél vetette minden este végét; 
Aztán mily sokára tudtam elalunni! 
Hajnalig se birtam a szemem lehunyni.” 
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23 
 

;tlumle ,tlov ój ima :rám 'nin za ,tlov imAy 
;tludrof arlab mosros ;wanrí lavánnep sáM 

,ávósodjub mettel ,metse abgássokliˇ 
xávój eleb we%el rokim ,ajdut iq ,jeH 

,aj"ah mes távrá za ,tnetsI za me%ih eD 
;aj/a őlesivdnog wávrá za tréza treM 

,merév assomel si temeven tte%ev náT 
Y.merévtset ój agárd etlöq ermejef tiM 

 
123 

 
,nabmagam tze mezré ,arra mettelü% meNy 
;majkal ttözöq akáq ardómakéb tti "oH 

,wansálliv ,wenseréb metzőtmeret si meN 
.wanáif ikráka wajdroh técnertep "oH 

,wéjdo!oklaeb "oh ,woráv arra wa' ráM 
,wéjdorakat azah lürőzem gáliv A 
,togá%ro za me%ev abmaka! rokka sÉ 

Y.togásju malórné wetélef zoh mes lé° 
 

1123 
 

,nedé%eb a ecneB alúsuble no"aN 
,ne"ém insodjub "oh ,tájádzag siq atná° 

,avrís tdakafle djam s giákos ttotagllaH 
.avrí teket%ereq levémröq nárok'oB 

,etréq nepé% no"an s ttolmaló%gem ergéV 
:etré adzag sólkiM gem nejletzehen eN 

,ajtrat wangásdnolob táglod a tze ő eD 
.ajda wansásodjub nötgör +i téjef "oH 

 
11123 

 
,arákosmen rú "röˇ :mádzag siq ój dotáLy 

:aráduB "ema××iv ,avlum pan "én-moráH 
,ne"ém ebgésdelef ,tlumle ima ,rokkA 

.nekédiv %ége za et %e%el +áriksiQ 
,tedéle' wéred wos ,teknim lán"ah tti táH 
xdegét wnüttere% "ú ,teknükemre" tnim ,wiQ 

.tásá%jah a ,trábmoL s tóbmiB a dán"ah ttI 
Yxtásám inlálat mes norásáv téh wenkiQ 

 
111123 

 
xdogástalum sevdeq eléfkos dán"ah ttIy 

xtoká= enleme iq abmolam lavájráP 
arájraq énetlö iq tevökmolam A 

xarásádoklémlá wenke!égelránloM 
,eré%%em jnem en ,jaj ,máglo% sedé ,jnem eN 

;erégésűreseq wanulaf"aN %égE 
,tazáh idloT ső za lugnatib d"ah en XjaJ 

Y.tadá!asedé ój abrís a dstí%at eN 

15 
 
„Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmult; 
Más pennával írnak; sorsom balra fordult; 
Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá, 
Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá? 
De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, 
Mert azért az árvák gondviselő atyja; 
Tán veszett nevemet is lemossa vérem, 
Mit fejemre költe drága jó testvérem.” 
 
16 
 
„Nem születtem arra, érzem ezt magamban, 
Hogy itt békamódra káka között lakjam; 
Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, 
Hogy petrencét hordjak akárki fiának. 
Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, 
A világ mezőrül haza takarodjék, 
És akkor nyakamba veszem az országot, 
Szél sem hoz felétek énrólam ujságot.” 
 
17 
 
Nagyon elbusúla Bence a beszéden, 
Szánta kis gazdáját, hogy bujdosni mégyen, 
Hallgatott sokáig s majd elfakadt sírva, 
Bocskorán körmével kereszteket írva. 
Végre megszólamlott s nagyon szépen kérte, 
Ne nehezteljen meg Miklós gazda érte: 
De ő ezt a dolgát bolondságnak tartja, 
Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja. 
 
18 
 
„Látod jó kis gazdám: György úr nemsokára, 
Három-négy nap mulva, visszamegy Budára: 
Akkor, ami elmult, feledségbe mégyen, 
Kiskirály leszesz te az egész vidéken. 
Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet, 
Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged? 
Itt hagynád a Bimbót s Lombárt, a hajszását.  
Kiknek hét vásáron sem találni mását?” 
 
19 
 
„Itt hagynád sokféle kedves mulatságod? 
Párjával malomba ki emelne zsákot? 
A malomkövet ki öltené karjára 
Molnárlegényeknek álmélkodására? 
Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére, 
Egész Nagyfalunak keserűségére; 
Jaj! ne hagyd bitangul az ős Toldi házat, 
Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.” 
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33 
 

,ettev ebséveq ed ,za ttodoknámir "Í _ 
;ettere% men loha ,sólkiM atzár téjeF 
,erétgév lef atzoh táj!a tnima ,menaH 

.erévi% úif a ttetíregneh tevöQ 
,aráva% wenécneB giákos tlelef meN 

,ardán ógosus a avtjahos ttezén wa~ 
,ardán ógosus a tlumáb gidda-gidda S 

.arájállip eme% tlü ppe'XXöq gelem "aN 
 

133 
 

,tékétírev acra wa' énelröt ahtnim S 
:tégédnev naltavíh élröt zehére!eT 

,tludro' erdlöf !!öq a nájjusiq a gigéV 
:tludrof lakkava% +i zehécneB gidep Ő 
:wanmá!asedé za ,ecneB ój ,tze gem ddnoMY 

:wanáif agalli' natsom tlurob ab%áˇ 
;alór llah si men gém ,ajtál men girok"E 

Y.anlov tlahgem ahtnim ,téríh witemetlE 
 

1133 
 

,nepéknéta+o wa' ,gem lah men tréza eDy 
,ne+ém wizetjerle rebme za nődim tniM 

,erődi so!ozib derbélöf rokim sÉ 
.előlef inallah toglod sotaládo~ 

,ajllahgem rokim "oh ,tríh gém llah si malóR 
:atjar widoklémlá si ópo%'e' a géM 

,nedé%eb a seper eklel má!a rokkA 
Y.nebémörö eví% nojdaka% en gem wa~ 

 
11133 

 
aglo% űh a rokkA .sólkiM etnezi tzE 
;atlot abá+osrat to'aluq serü zA 

,táják'ib sogalli' nepé% etlürötgeM 
.tájáhur sánnola% attagotjahe%%Ö 

,ettev arállávléf tá!%irat a nátzA 
:ettegne"e wantú tábál ,névév tu'úB 

,ttezéna××iv narka" ;si men ,anlov si tneM 
.tte%é!ele tzöq dán nelteröt a ergéV 

 

20 
 
– Így rimánkodott az, de kevésbe vette, 
Fejét rázta Miklós, ahol nem szerette; 
Hanem, amint anyját hozta fel végtére, 
Követ hengerített a fiú szivére. 
Nem felelt sokáig Bencének szavára, 
Csak nézett sohajtva a susogó nádra, 
S addig-addig bámult a susogó nádra, 
Nagy meleg könnycsepp ült szeme pillájára. 
 
21 
 
S mintha törlené csak arca verítékét, 
Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét: 
Végig a kisujján a könny földre csordult, 
Ő pedig Bencéhez ily szavakkal fordult: 
„Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak: 
Gyászba borult mostan csillaga fiának: 
Egykorig nem látja, még nem is hall róla; 
Eltemetik hírét, mintha meghalt volna.” 
 
22 
 
„De azért nem hal meg, csak olyaténképen, 
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen, 
És mikor fölébred bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani felőle. 
Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja, 
Még a csecsszopó is álmélkodik rajta: 
Akkor anyám lelke repes a beszéden, 
Csak meg ne szakadjon szíve örömében.” 
 
23 
 
Ezt izente Miklós. Akkor a hű szolga 
Az üres kulacsot tarsolyába tolta; 
Megtörülte szépen csillagos bicskáját, 
Összehajtogatta szalonnás ruháját.  
Aztán a tarisznyát félvállára vette, 
Búcsut vévén, lábát útnak egyengette: 
Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett, 
Végre a töretlen nád közt elenyészett. 
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 Yalav wisodjub sólkiM nodán sé neré zAy 
iavsolI 

 
 
 

wené widötÖ 
 
1 
 

,netér sadán a lút pan a rám tdükeflE 
,negé za á"ah nnüq tájtsálap söröv "aN 

,atnoreb ramahka' ,ttev tőre jé za eD 
,atnov abni'akab tedlöf a ,tege zA 

:levége%ósropoq nepé% etreviq sÉ 
;levéreze-mojllim wankogalli' se!éF 

ettetírekőle tadloh pé% a ergéV 
.ettetado lütjef wanúro%oq tsüze S 

 
11 
 

,artú naltako% a tludni gidep sólkiM 
:atrúf absadán a nabboj-abboj tágaM 

,lutáh anlov wátnov lellétöq ahtnim eD 
.lutáj!asedé za indaka%le trib meN 

xan%ah im gidep ,jeh :ttezéna%%iv-a%%iV 
,antahtálgem tika ,tto 'nis sétmeret "E 

,avludrof si gem tős ,ttezéna%%iv sigéM 
.avlum ődi siq "e tludni innev tu'úB 

 
111 

 
,elégednem ,eném élefa%%iv tnima S 

:elév deppüsel wa' wébmo= a ttü+eh "E 
,attala nepé tlov ek%éf sakraf itéR 

.atda-netsi za ttír ek+öq siq téq enneB 
,ttogáh wojáer "oh sólkiM atlánjasgeM 

,togá%ój siq avrá téq a attagomíS 
,ajtapaq rokima ,rátjob-%áhuj a tniM 

.ajtagomis gigév tök+öq rodnomoq A 
 

1111 
 

;ettet erét%ev wa' ;intagomís tlov ráQ 
;ettegem neletrih dán a nerrözgem treM 

,lassátídro ü!rö% sakraf-a!a za őJ 
.lassám"e wanzokrib ,wanúif a nahoR 

,arábál óslutáh sakraf a llálef-leF 
,arájácro idloT témröq selé iréM 

,nebé!i ópo%rév gof réjef a gotta~ 
.neb!éfdloh a golli' ,an!áh tárki% ahtnim S 

 

     „Az éren és nádon Miklós bujdosik vala” 
        Ilosvai 
 
 
 
Ötödik ének 
 
1 
 
Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, 
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen, 
De az éj erőt vett, csakhamar beronta, 
Az eget, a földet bakacsinba vonta, 
És kiverte szépen koporsószegével: 
Fényes csillagoknak milljom-ezerével; 
Végre a szép holdat előkerítette 
S ezüst koszorúnak fejtül odatette. 
 
2 
 
Miklós pedig indult a szokatlan útra, 
Magát jobba-jobban a nádasba fúrta: 
De mintha kötéllel vonták volna hátul, 
Nem birt elszakadni az édesanyjátul. 
Vissza-visszanézett: hej, pedig mi haszna? 
Egy teremtés sincs ott, akit megláthatna, 
Mégis visszanézett, sőt meg is fordulva, 
Búcsut venni indult egy kis idő mulva. 
 
3 
 
S amint visszafelé méne, mendegéle, 
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle: 
Réti farkas fészke volt épen alatta, 
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta. 
Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott, 
Símogatta a két árva kis jószágot, 
Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja, 
A komondor kölyköt végig simogatja. 
 
4 
 
Kár volt símogatni; csak vesztére tette; 
Mert megzörren a nád hirtelen megette; 
Jő az anya-farkas szörnyü ordítással, 
Rohan a fiúnak, birkoznak egymással. 
Fel-feláll a farkas hátulsó lábára, 
Méri éles körmét Toldi orcájára, 
Csattog a fejér fog vérszopó inyében, 
S mintha szikrát hányna, csillog a holdfényben. 
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2 
 

,ajtagrof lü!éres tágam gidep idloT 
:ajtagot%o nűrűs tisápa' wenélkÖ 

,wandav a nárro sé nájá% rév a wilmÖ 
.wandagadiq ne!rö% ieme% tderem "aN 
,inréf andut men gem nabájá% a evle˘ 
,izréve××ö si tza lavágof ógotta~ 
;alá! serév goro' éá/uq tte%ev tniM 

.alán tadav bsöhüd rám ttotál mes ikneS 
 

12 
 

,ergév idzeq innu tsédőtöq a sólkiM 
,ergéstíges iníh illetser mes tábáL 

,lavávra% wizoglod akib a nődim tnim S 
.lasságur sőre "e tsakraf a itevlöF 

,talládav a wise absava za e××eM 
,tadán a iledrötel ttü+eh barad "aN 
,lessése ónaffup alluhel tnima sÉ 

.lessénekke! sognah erdlöf a tü to"aN 
 

112 
 

,avjúb éleb anlov gödrö ahtnim ,mál eD 
,arjú wirgu arplat s wideregneh te"E 
,laggarah sevreseq tágam ajtídrolE 
.lakkagof tlürö%öq aráta' jú ne"ém S 
,ajtrám abálláv a wansólkiM tiemröQ 

ajtát ar%ara téq lénéjef a tájá° 
,tédrét ajtíro% "ú lavábál óslutáh S 
Xtégréf nelte"eq a netsI le astít%uP 

 
1112 

 
:aj"an a őj tsom ed ,entehem wa' gém zE 

;ajdamátgem lutáh s sakrafmíh a tídrO 
Xwelév %rib "ohed ,jaj xsólkiM tsom %láni' tiM _ 

_ .wenénlögem sigém ,anlov deklel rezE 
,agásnodjalut a ikén za Xjab immeS 

:agásrotáb a őn ,e+é%ev őn ah ,"oH 
,wetéstléf esahos ,tágam itígesiQ 

.weté wankosakraf előleb wiláv meN 
 

11112 
 

,arkorib s tnem erlö !étsőn a tnima treM 
;arkoram téq idloT tákrot ajtíro%geM 
,lóbáka! úif a emröq tludrofiq wa~ 

.lóbáni-sagroh a őre nednim "ofiQ 
,evlet leXXöq serév ,dellüdiq si eme° 

:evle! sedlöz iq gól ,a+%oro' "an "e tniM 
,aráp a tluro%nneb ,előleb tnemiq meN 

.allá za tdaram "ú ,attotátle "ohA 

5 
 
Toldi pedig magát serényül forgatja, 
Öklének csapásit sűrűn osztogatja: 
Ömlik a vér száján és orrán a vadnak, 
Nagy meredt szemei szörnyen kidagadnak. 
Nyelve a szájában meg nem tudna férni, 
Csattogó fogával azt is összevérzi, 
Mint veszett kutyáé csorog véres nyála; 
Senki sem látott már dühösb vadat nála. 
 
6 
 
Miklós a kötődést unni kezdi végre, 
Lábát sem restelli híni segítségre, 
S mint midőn a bika dolgozik szarvával, 
Fölveti a farkast egy erős rugással. 
Messze az avasba esik a vadállat, 
Nagy darab helyütt letördeli a nádat, 
És amint lehulla puffanó eséssel, 
Nagyot üt a földre hangos nyekkenéssel. 
 
7 
 
De lám, mintha ördög volna belé bújva, 
Egyet hengeredik s talpra ugrik újra, 
Elordítja magát keserves haraggal, 
S mégyen új csatára köszörült fogakkal. 
Körmeit Miklósnak a vállába mártja, 
Száját a fejénél két araszra tátja 
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét, 
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét! 
 
8 
 
Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja: 
Ordít a hímfarkas s hátul megtámadja; 
– Mit csinálsz most Miklós? jaj, dehogy birsz vélek! 
Ezer lelked volna, mégis megölnének. – 
Semmi baj! az néki a tulajdonsága, 
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága: 
Kisegíti magát, sohase féltsétek, 
Nem válik belőle farkasoknak étek. 
 
9 
 
Mert amint a nőstény ölre ment s birokra, 
Megszorítja torkát Toldi két marokra; 
Csak kifordult körme a fiú nyakából, 
Kifogy minden erő a horgas-inából. 
Szeme is kidülled, véres könnyel telve, 
Mint egy nagy csoroszlya, lóg ki zöldes nyelve: 
Nem kiment belőle, bennszorult a pára, 
Ahogy eltátotta, úgy maradt az álla. 
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3 
 

,elév tíra!aq tój ,idloT ajgof rokkA 
;ejélef nahor +em ,ajgáv zohnaq a sÉ 

,ajpa'el tnigem "oh s ,nesöhüd za leklöF 
.ajparah nesegrém lőbé+ehkef tájráP 

,enleklöf tnigem "oh ,sogáliv gidep sÉ 
:enlelef men ikén erőle sólkiM aH 

,levé!étsőn a tsom ajloksaple "ú eD 
.lef ébböt damát mes giégév gáliv "oH 

 
13 

 
,névlükenemgem "í lótkadav a idloT 
;névlü arkébmo= "e ésséveq tnehipgeM 

,tellehel rám tlov mes nabkaif-sakraf A 
.ttellem abál idloT watlú! avsopatlE 

;ajráp a gem ,woj!a za ttükef bbalováT 
,ajákiraq dloh a wojár ttötüs nát%iT 

,ebékenef tér a ttetniket negediH 
.epéq a tderemté% ,ispet !ara "e tniM 

 
113 

 
,at!áh nepéknednim téjémle za sólkiM 

,atná% tsakraf a "oh ,gidep mántahdnom meN 
,lórásakraf ő za ttozoklodnog menaH 

.lóráj/áb űvi% %%or ó"áv inle!le tŐ 
,innegem tő aj/áb ajraka trém táh eD 
xinnel erévtset men ,aréhóh raka tréM 

xarámlatrá ikén sólkiM tráj rokim "aV 
xaráifaj/a ój tára"a inef tréM 

 
1113 

 
:ne%év lórkosakraf tádlép ah ,ne%ih treM 

:ne%él aj/áb ő za wibba××or a si ttO 
,ajdav wenőzem a azzamlatlo tik%éF 

.ajdamát men gem tza ,etleregni men iQ 
,ersélködlö it%éq armo" ahén ah "aV 

;ehé lupalli' ah nátza tiknes tnáb meN 
,tájá! evledezit wankomrab si rokkA 

.tájátjaf agam a gédnim ilémikgeM 
 

11113 
 

,erévtset ő za ed * erévtset ő za eD 
xerételé röt trém :iken gem ajdnom iQ 

xajmo% ,levérév wa' ,péksám lupalli' meN 
xajmo!iq té’’ö ój lóbákotrib ah "aV 

,tirév azzohujmo% ika ,wanna ahtáH 
xtiréb ándagem ,tsom wankosakraf a tniM 

,aráp a bbasótrat nebrebme nálat "aV 
xajáka%jé ősgév wen"röˇ 'nin tréza sÉ 

10 
 
Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle, 
És a kanhoz vágja, mely rohan feléje; 
Fölkel az dühösen, s hogy megint lecsapja, 
Párját fekhelyéből mérgesen harapja. 
És pedig világos, hogy megint fölkelne, 
Ha Miklós előre néki nem felelne: 
De úgy elpaskolja most a nőstényével, 
Hogy világ végéig sem támad többé fel. 
 
11 
 
Toldi a vadaktól így megmenekülvén, 
Megpihent kevéssé egy zsombékra ülvén; 
A farkas-fiakban sem volt már lehellet, 
Eltaposva nyúltak Toldi lába mellett. 
Távolabb fekütt az anyjok, meg a párja; 
Tisztán sütött rájok a hold karikája, 
Hidegen tekintett a rét fenekébe, 
Mint egy arany tepsi, szétmeredt a képe. 
 
12 
 
Miklós az elméjét mindenképen hányta, 
Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, 
Hanem gondolkozott az ő farkasáról, 
Őt elnyelni vágyó rossz szivű bátyjáról. 
De hát mért akarja bátyja őt megenni, 
Mért akar hóhéra, nem testvére lenni? 
Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára? 
Mért feni agyarát jó atyjafiára? 
 
13 
 
Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen: 
Ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen: 
Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja, 
Ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. 
Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, 
Nem bánt senkit aztán ha csillapul éhe; 
Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, 
Megkiméli mindég a maga fajtáját. 
 
14 
 
De az ő testvére — de az ő testvére, 
Ki mondja meg neki: mért tör életére? 
Nem csillapul máskép, csak vérével, szomja? 
Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja? 
Hátha annak, aki szomjuhozza vérit, 
Mint a farkasoknak most, megadná bérit? 
Vagy talán emberben tartósabb a pára, 
És azért nincs Györgynek végső éjszakája? 

 17 



23 
 

,dokédná% a sokli" XidloT ,gem jllá ,gem jllÁ... 
.tokélatram serév wandú%%ob ssev en jaJ 

erév wanifa/a tlokli"el a :gem dduT 
.erége wege za lef tláiq tréu××oB 

,tederévtset nennet dénlögem ah :gem dduT 
;tedetelé wörö dánlokli"gem rokkA 

,tál tazagi djam ő ;netsI za nnef ,jléf eN 
.táglod sálláu××ob őtetnüb a ár dzíB 

 
123 

 
,ebé%e wéneltö imalav ahtnim ,tsoM _ 

,epél zohkadav a s ttollálef neletriH 
,arálláv a tekő ettetevlöf nasroˇ 

.arájtú ilejjé se+é%ev tludni "Ú 
,nebéjedre dán a labbol-lebbes "an tneM 

.nebétnem noza trúf trotákis ú%%oh "aN 
,giákras a ttögnü' sakraf téq a lutáH 

.giázáh aj!a za ttetniket mes a%%iV 
 
 
 

 Yalav ajná% tsólkiM wen"röˇ idloT aj!Ay 
iavsolI 

 
wené widotaH 

 
1 
 

,ará!rot ulaf"aN dloh a el tüs nepé° 
;azáh cnirőL idloT wilréjef nelé%peˇ 

,ledlöz trek'lömü" "an wanna ttegem atáH 
.levődre idlöfla imloh enrélöf +eM 

;aják'ótja wi"e záh a wilí! ertreQ 
;ajábo%óláh a wanénidloT nav ttO 

:nabákalba so%á" nav rokob niramzoR 
.nabágam úif a widőksel lüröq A 

 
11 
 

,eré ado tnima ,sólkiM tiasakraF 
.erépe" sotamrah wentreq a éveteL 

,ne"ehjjubál ,enőj inpol ahtnim ,gem Ő 
,ne"em zohájatja soráz aj!asedÉ 

;nabáih ttünednim ,wizótagllah ákoS 
;nabáfködlöme% a gecrep ú% "e wa' treM 
,ne'nin agásrotáb ;si men ,si entegröZ 

.ne'niliq a ezeq wizávotét "ú wa~ 
 

15 
 
...Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod, 
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot. 
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére 
Bosszuért kiált fel az egek egére. 
Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet, 
Akkor meggyilkolnád örök életedet; 
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát, 
Bízd rá a büntető bosszuállás dolgát. 
 
16 
 
– Most, mintha valami ötlenék eszébe, 
Hirtelen felállott s a vadakhoz lépe, 
Gyorsan fölvetette őket a vállára, 
Úgy indult veszélyes éjjeli útjára. 
Ment nagy sebbel-lobbal a nád erdejében, 
Nagy hosszú sikátort fúrt azon mentében. 
Hátul a két farkas csüngött a sarkáig, 
Vissza sem tekintett az anyja házáig. 
 
 
 
      „Anyja Tholdi Györgynek Miklóst szánja vala” 
        Ilosvai 
 
Hatodik ének 
 
1 
 
Szépen süt le a hold Nagyfalu tornyára, 
Gyepszélen fejérlik Toldi Lőrinc háza; 
Háta megett annak nagy gyümölcskert zöldel, 
Mely fölérne holmi alföldi erdővel. 
Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája; 
Ott van Toldinénak a hálószobája; 
Rozmarin bokor van gyászos ablakában: 
A körül leskődik a fiú magában. 
 
2 
 
Farkasait Miklós, amint oda ére, 
Letevé a kertnek harmatos gyepére. 
Ő meg, mintha lopni jőne, lábujjhegyen, 
Édesanyja záros ajtajához megyen, 
Soká hallgatózik, mindenütt hiában; 
Mert csak egy szú perceg a szemöldökfában; 
Zörgetne is, nem is; bátorsága nincsen, 
Csak úgy tétovázik keze a kilincsen. 
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xenneb %léf a ze tsom tahráj loh táh ,e!jE 
;ennem arkorib si laXXákrás a roksáM 

,no"an negi-negi itléf táj!asedÉ 
.nojdairlef ne!rö% erjeröz a "oheN 

,énrevlöf "í ah"oh ,wéntehsegem si zA 
,énrem es inti!gem tájótja ,tákalbA 

,lassátlokis sognah anláni' tjaz menaH 
.lassám"e djam inló% wanándut si men nát S 

 
1111 

 
:arálláv i%evlöf tsakraf téq a trézA 

:aráladlo wisám wanzáh a lüreklE 
:nneb ,nniq ,tto tnehiple tallá őlé nedniM 

.nební% "e wan%ula si wá/uq a wa' géM 
:a"á "röˇ a wi%tál :ótja za llá avti˘ 
;ajár dloh a tíret tődneq réjef u%%oH 

wené%ere záh a nelgidep attalA 
.wen%éreveh nabros i!égel óllárŐ 

 
2 
 

,takos závotét mes sólkiM .wi%la nedniM 
,takosakraf a el itetkef erbö%üQ 

,ajpaq ebézeq a taká=dnál a nátzA 
;avtagomát watlov éllem laf a we+eM 
,welév izge% erdlöf tiáhur wóllárŐ 

,wenénleq rokim djam ,wenessehleq en "oH 
tö"röˇ idloT tsom XjaJ .abábo% a "emeb S 

.gödrö za i%ivle ,ettiv men le gém aH 
 

12 
 

,ttellem óláhgo!ú% a sólkiM isel ttO 
;tellehel a eb s iq go/roh pékim lőb"röˇ 

,anlov eklel zá% ah s * sátíro%koram "E 
.anlokroh men tebböt ,antagllahle sigéM 
,weléntehlögem oNY :idzekle sólkiM eD 

,welél a ennivár ah ,dénlemedrégeM 
,ardosátrá we%el men re%"e tsom menaH 

Y.ardotdut moda tza ,matlov si tti "oh wa~ 
 

112 
 

,ettev ebélö za tsakraf téq a lazzA 
,ettetkef erilé% a+o%o! gerö zA 

:nepé% etnet ,etnetY :wikén evlé%eb "Í 
Y.nepé netti wi%kef wotá/ábrévtset A 

,abábo% ólí!eb a tnem gidep agaM 
:abáhur%á" aj!a tlü lánlat%a neb+eM 
,ettetkef arsám"e télkö téq nolat%A 

.ettet%ere arra téjef sotanábúB 

3 
 
Ejnye, hát hol járhat most ez a félsz benne?  
Máskor a sárkánnyal is birokra menne; 
Édesanyját félti igen-igen nagyon, 
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon. 
Az is megeshetnék, hogyha így fölverné, 
Ablakát, ajtóját megnyitni se merné, 
Hanem zajt csinálna hangos sikoltással, 
S tán nem is tudnának szólni majd egymással. 
 
4 
 
Azért a két farkast fölveszi vállára: 
Elkerül a háznak másik oldalára: 
Minden élő állat elpihent ott, kinn, benn: 
Még csak a kutyák is alusznak egy színben. 
Nyitva áll az ajtó: látszik a György ágya: 
Hosszu fejér kendőt terít a hold rája; 
Alatta pediglen a ház ereszének 
Őrálló legényi sorban heverésznek. 
 
5 
 
Minden alszik. Miklós sem tétováz sokat, 
Küszöbre fekteti le a farkasokat, 
Aztán a lándzsákat a kezébe kapja, 
Melyek a fal mellé voltak támogatva; 
Őrállók ruháit földre szegzi vélek, 
Hogy ne kelhessenek, majd mikor kelnének, 
S bemegy a szobába. Jaj! most Toldi Györgyöt 
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög. 
 
6 
 
Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, 
Györgyből mikép hortyog ki s be a lehellet; 
Egy marokszorítás — s ha száz lelke volna, 
Mégis elhallgatna, többet nem horkolna. 
De Miklós elkezdi: „No megölhetnélek, 
Megérdemelnéd, ha rávinne a lélek, 
Hanem most egyszer nem leszek ártásodra, 
Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra.” 
 
7 
 
Azzal a két farkast az ölébe vette, 
Az öreg nyoszolya szélire fektette, 
Így beszélve nékik: „tente, tente szépen: 
A testvérbátyátok fekszik itten épen.” 
Maga pedig ment a benyíló szobába, 
Melyben asztalnál ült anyja gyászruhába: 
Asztalon két öklét egymásra fektette, 
Búbánatos fejét arra eresztette. 
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,molá sedé za tto ttödőksel nalat%aH 
,nogásuromo% a inrötlatlá trib meN 
,gem étje lassála' si arájlotu sÉ 

;wensélelgedih a etrékle tésötnöQ 
,lutáh abájókrat eb tágam áruf "Ú 

,lutákras a a%%iv s giákras ttosoktuF 
:ettetíge%érgem ,attot%abbi=e%%Ö 

.ettehtíredne%le gím ,tlüreq ebi!!E 
 

11112 
 

:asádaXXu% ttotrat giákos mes "í géM 
;aságopoq sedne' sólkiM étnebberlE 

,attollahgem t+ehim ,!o××a za tdairleF 
:attotírotáb "í erőle sólkiM eD 

:demle"eq nejléf en ,!o%%amá!a sedÉy 
,temlede%ev immes arzáh a wozoh meN 

,welél a tnim ,woráj lejjé "oh ,tehellóJ 
Y.wenénlögem ,ajdut ,wénőj lappan ah eD 

 
3 
 

,attollah tze tnima ,"evzö za tléf si meN 
,attotíro%latlá táif a lavájraQ 

,ne'nis +eh iXXa ed ,barad siq réllif "E 
.nestnih en tsétevkó' nájácro za ávoH 

,matlodnog esos eb Xtémsi waltál táh ,jaJy 
,matlohgem djam detré ,metseebgéstéq djaM 

:no"an +o welé%eb wenim menetsI eD 
Y.no"av nabzáh wisám a tti darudá/áB 

 
13 

 
,anló% si men tebböt ;aj!a ttodnom ti!!E 
,anlov no"ábotroH selé% a trájdnim aH 

,wéndógofle eví% ,énlelö "ú si ttO 
.wéndólo'luq arkó' amén u××oh ajá° 

,nebélö za tek%er tnim "oh ,sólkiM izrÉ 
;nepé% ánatrat men ő ah ,an"orel náT 

,avludni alav gem ne!rö% si ő gideP 
.avlum ődi ój wa' ,trájdnim tlelef si meN 

 
113 

 
Xabáih ed ,tágam atraka inatraT 

,abájápmic arro wanánrú% tűt ahtniM 
,támrot wenénle%er attala ahtnim "aV 
.támrofna+o ezré tsállali! őrekeT 

wenéme% téq e!!öq alluh avdarágeM 
,wenéjőlü% sevdeq arájtazárbá zA 

,watap a tufe%%ö lőr"eh téq rokim tnim S 
.wanatdaka%eb"e we!!öq eléftéq A 

8 
 
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. 
 
9 
 
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.” 
 
10 
 
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.” 
 
11 
 
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. 
 
12 
 
Tartani akarta magát, de hiába! 
Mintha tűt szúrnának orra cimpájába, 
Vagy mintha alatta reszelnének tormát, 
Tekerő nyilallást érze olyanformát. 
Megáradva hulla könnye két szemének 
Az ábrázatjára kedves szülőjének, 
S mint mikor két hegyről összefut a patak, 
A kétféle könnyek egybeszakadtanak. 
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1113 
 

,ettetí!émekgem sólkiM tévi% ergéV 
,ettetré zohájah se%ő aj!a téme° 

,névdesene"elöf s tágam etde%e%%Ö 
.névdeq ólavinír ttev tőre "ohalaV 
:lakkó% őzektevöq zoháj!a ttoló% sÉ 

;lakkó' a gé!i'iq demle"eq lef noj"aHy 
:aró nednim evrém már nav ardóm !ámka° 

Y.aró% ővevu'úb zehdemle"eq mettöJ 
 

11113 
 

ne"el mosádaram tti "oh ,melémer meNy 
;ne"et ávohráka netsI tiq ,áim "röˇ 

...weléf lótta ,wénnel asokli" gém ergéV 
_ ,welé%eb men lórra _ we%el mesos za XmeN 
;demleq nojlusub en :wodnom ti!!a menaH 

:temleléf "an a tza lőbévi% iq esseV 
;wejőj en a%%iv "oh ,le we"em tréza meN 

Y.gem lö men gidda gém ,tőtmeret a me%iH 
 

23 
 

,nabmoraq téq a dnim wezeré tőre "aNy 
;nabmolam sé nűré% tza meteget%ev meN 
:tégészétiv mállah si wanmápasedÉ 

xtégéstezmen a gem mánzála" né wa' táH 
,wanánotaq wonjab aráduB we"emleF 

,wan+áriq a natto timalav wotatuM 
,eréne"é% má/áb %el men ima ,ta+O 

Y.epél a daka%gem ttaim gés"íri tőS 
 

123 
 

,!o%%amá!a sedé ,meréq nepé% trézAy 
;nossaris esahos ,wéjdógga esahoS 

,intaris tza wenim ,gém tlah es gem ikA 
Yx...indaram ttolah gof mes ttolah a rokiM 

,wenéjőlü% a gém enlé%eb si tebböT 
,wenénetlövü men tnala webe za aH 

,ettever%é trájdnim ,állah tze t+ehim eD 
.ettet lugataglab táglod "e tnémi "oH 

 
1123 

 
,atzoko bé"e men tájgarah wá/uq A 

;atzoh abravdu za tsakraf a "oh menaH 
;tedéle' a weze wájtagulef tsomráM 
:tedé%eb a atgof erdivör wa' trézA 

,netti wajdaram "oh arbbávot mődi 'niNy 
;netsI za gem ajdlá gidep tedemle"eQ 

:nogáliv a neze netsI za gem ajdlÁ 
Y.monáviq lőbmevi% ,si nokisám a géM 

13 
 
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.” 
 
14 
 
„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.” 
 
15 
 
„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.” 
 
16 
 
„Azért szépen kérem, édes anyámasszony, 
Sohase aggódjék, sohase sirasson; 
Aki meg se halt még, minek azt siratni, 
Mikor a halott sem fog halott maradni...?” 
Többet is beszélne még a szülőjének, 
Ha az ebek alant nem üvöltenének, 
De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette, 
Hogy imént egy dolgát balgatagul tette. 
 
17 
 
A kutyák haragját nem egyéb okozta, 
Hanem hogy a farkast az udvarba hozta; 
Mármost felugatják ezek a cselédet; 
Azért csak rövidre fogta a beszédet: 
„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.” 
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11123 
 

,atdnom gidde aj!a _ YXgem nojdlá ,gem nojdlÁy 
;atlodnog "ú wa' tza xtiq "av xnojdlá iq "oH 

,ajlág=iv tevi% a ika ,za "oh ,atduT 
.ajlálatgem enneb tágásnávíq nedniM 

Xwemre" a tdaka%le lőréllem rokim táH 
:wenrebme 'nin evle! inlé%eble tájníQ 

ika ,wüttözöq cnál a nálat tlov ekleL 
.iq tdaka% lütsevöt :ttodólo'pakiq meN 

 
111123 

 
,wetlökű% sé wattí! nabnoza wá/uq A 
,wettöj giótja za lessétlövü a!ú~ 

,lajjab-leYYü wáglo% a watdok%ápátleF 
.lajjaz semletref a wétrevlöf si tö"röˇ 
,wanátagébó "í _ Yxtti tráj im xtti tráj iQy 

.wanádaka áer arsakraf téq a "oH 
Xettehet men sám tze Xaglod sólkiM a zEy 

YXettevetde% ne+i Xanátu XanátU 
 

33 
 

,dazállef =áradól we%éf "e rokim tnim S 
:tazáh %ége za tsom intehlezpéq áb+O 

,nocánrot selé% a nabsám"e wansodkuB 
.notáhól "av gola" té%ana% wansoktuF 

,ajdut mes wi"e tza xtuf ávoh "av xerreM 
;ajtuf arlab-arbboj tátú wodnolob A 
,lutúr avdi%e%%ö tekő rú "röˇ ergéV 

.ludúz anátu dnim ibböt a s lüle "eM 
 

133 
 

,támrál i%ádav e "evzö za é-ajllaH 
xtásáloha' wópoq ,tsátnajruq ,tsélötrüQ 

Xebéle Xebéle :wájtláiq tnim ,ajllaH 
xebéle sólkiM "oh xebéle iq ajdut S 
wanáif nétnütlE .ajllah men ő tze XmeN 

,wanádorotnátgem ianibál egnöˇ 
:ar"á ttetevgem a nepé% ttolta!aheL 

.asálujá za trat giddem ,ajdut netsI 
 

18 
 
„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. 
 
19 
 
A kutyák azonban nyíttak és szűköltek, 
Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek, 
Feltápászkodtak a szolgák üggyel-bajjal, 
Györgyöt is fölverték a fertelmes zajjal. 
„Ki járt itt? mi járt itt?” – így óbégatának, 
Hogy a két farkasra reá akadának. 
„Ez a Miklós dolga! ezt más nem tehette! 
Utána! utána! ilyen szedtevette!” 
 
20 
 
S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad, 
Olybá képzelhetni most az egész házat: 
Bukdosnak egymásban a széles tornácon, 
Futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton. 
Merre? vagy hová fut? azt egyik sem tudja, 
A bolondok útát jobbra-balra futja; 
Végre György úr őket összeszidva rútul, 
Megy elül s a többi mind utána zúdul. 
 
21 
 
Hallja-é az özvegy e vadászi lármát, 
Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását? 
Hallja, mint kiáltják: elébe! elébe! 
S tudja ki elébe? hogy Miklós elébe? 
Nem! ezt ő nem hallja. Eltüntén fiának 
Gyönge lábinai megtántorodának, 
Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra: 
Isten tudja, meddig tart az ájulása. 
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     ,támlaris !o%%a za áná%gem negi +Oy 
 Ytáju%%ob eikén ajllágem "oh ,ádnoM 
iavsolI 

 
 

wené wideteH 
 
1 
 

,ne'nis ejiknes rám ttala gé za weniQ 
.netsI ój a té"ü ajgoflef :nejléf eN 

:atgoflef tnékim mál si tésólkiM idloT 
;atlokrub ebőhlef gatsav "e tadloh A 

,tto%tál mes immes "oh ,géstétös na+o tteL 
:ttolmálliv ,ttogotta' ,ne!rö% gé za ttegneZ 

,túdjah "e ttötügem ajgarah netsI zA 
.tlúdjaj mes le wa' gém ,lannoza ttel egéV 

 
11 
 

,toglod a "röˇ idloT aráfért ettev meN 
,ttogrof lüröq ejef ali!netsi za "oH 

,ettetlötrüka%%iv tiá/uq tdelé%lE 
:ettegem tlű"e%%ö dnim si epén a%óQ 

,legger a rám rokka tlov lezöq !ozib eD 
,leggeres ttozá za ttödőgrev azah "oH 
,iken agásu%%ob bbo"angel a tlov za S 

.iq ettehiv mes gém ,tlodnogle tima ,"oH 
 

111 
 

,lejjé noza tágam ettet e%%em sólkiM 
,lellé% sé lammálliv ,levőse tllá%ebme° 

,etrevle t+ámoh a lanjah a nődim sÉ 
.etlel nabgásat%up gatavis "e tágaM 

xnát%up nelteiq a asrátitú tlov iQ 
:náv%ú negé wéq a anátu tnem pan A 

,nabágam at"ahtto ;at"ahle ,etrélE 
.nabáka%jé sevden nalatgástárab A 

 
1111 

 
,nebléd ,pan wide"eN .le á"ah ro%moráH 
:nebéziv bábiléd wetgebel we"eh "aN 

,ttotál mesos ta+o ő trem ,sólkiM tlumáB 
.tobábiléd a men ,atlumáb te"eh A 

;tdaráf alav rábmá ,tteteis ,tteteiS 
;taráv iadub a attálgem nednetsE 

eréado nődim ,pan a el tnem men gém S 
.eréjezem sokáR setezeven seríH 

 

  „Oly igen megszáná az asszony siralmát, 
    Mondá, hogy megállja nékie bosszuját” 
        Ilosvai 
 
 
Hetedik ének 
 
1 
 
Kinek az ég alatt már senkije sincsen, 
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten. 
Toldi Miklósét is lám miként felfogta: 
A holdat egy vastag felhőbe burkolta; 
Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott: 
Az Isten haragja megütött egy hajdút, 
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt. 
 
2 
 
Nem vette tréfára Toldi György a dolgot, 
Hogy az istennyila feje körül forgott, 
Elszéledt kutyáit visszakürtöltette, 
Kósza népe is mind összegyűlt megette: 
De bizony közel volt akkor már a reggel, 
Hogy haza vergődött az ázott sereggel, 
S az volt a legnagyobb bosszusága neki, 
Hogy, amit elgondolt, még sem vihette ki. 
 
3 
 
Miklós messze tette magát azon éjjel, 
Szembeszállt esővel, villámmal és széllel, 
És midőn a hajnal a homályt elverte, 
Magát egy sivatag pusztaságban lelte. 
Ki volt útitársa a kietlen pusztán? 
A nap ment utána a kék égen úszván: 
Elérte, elhagyta; otthagyta magában, 
A barátságtalan nedves éjszakában. 
 
4 
 
Háromszor hagyá el. Negyedik nap, délben, 
Nagy hegyek lebegtek délibáb vizében: 
Bámult Miklós, mert ő olyat sosem látott, 
A hegyet bámulta, nem a délibábot. 
Sietett, sietett, ámbár vala fáradt; 
Estenden meglátta a budai várat; 
S még nem ment le a nap, midőn odaére 
Híres nevezetes Rákos mezejére. 
 

 23 



2 
 

,lettseP sodé%mo%őt ejőzem wansokáR 
.lettse za wnusatu e%%ö tré ttala tseP 
,ttellem őtemet "e gidep watzoklálaT 
.ttelletétös ajbmod rís jú nebőtemeT 

,ajbmod tto wiltétös wanrís eléfim eD 
:ajdnog si 'nin si nav tsom wansólkiM arrA 

_ XnetsI ótahnednim _ nabáhur%á" u%%oH 
.net%ereq jú ráp "e lokób aj!asedÉ 

 
12 

 
,asám ttot%aka% wa' ,tlov aj!a men gideP 

;asáris sevreseq antí"álgem tevöQ 
,no"an gem ánná% en "oh na"u sólkiM táH 
xno"av eví% bba"ál lénőq iken ttoloH 
,ázzoh tnem si ado ,eví% ttese si geM 

,ázokadut előt xrís tréim xtréiq "oH 
(návli! tlov "evzö trem) "evzö so%á" a sÉ 

:návrís nesevreseq aráva% tlelef "Í 
 

112 
 

:temetese né za dzedréq en Xmaif ,jaJy 
:temekemre" zétiv téq le mettemet aM 

,he' "e gem álokli" nebétegi% anuD 
Y.estnem en gem ahos lótlokop a netsI 

:evledröt wa' si tze ,ttotahló% men tebböT 
;evle! a ttollále ttaim ságokoz "aN 

,arájbmod etekef wanrís a tledréteL 
.aráft%ereq téq a návlurobel ,ttögö! S 

 
1112 

 
,atráv gidep sólkiM ."í ttotrat giákoS 

;asáris sevreseq !o%%a za wéjnű% ddaH 
:tto%tál "ú bbálagel ,nátza re%"e si tnű° 

.ttozáhuj ti'iq "e ,nesőre +o ír meN 
,mollah tnima ,mollaHy :ikén adnom rokkA 

;mollavgem ,metré men ed ,tájab !o%%a zA 
xtrém sé gem élö iq ,wétlögem táif téQ 

Yxtrérév nojnáviq trév iq ,'nin :wétlögem aH 
 

11112 
 

,návllah takava% e wédesene"elöF 
;námladjáf nelte"eq !o%%a za ttev tőre S 

,ajtazárbá za tlov si !ávlah ,si !ávoS 
.atjar ttelletétös eme% "an téq a wa~ 

,ne'nis iknes Xjaj O xdodnom ,trérév a tréVy 
;nestniket éleb iq ebmevreseq né zA 

,ólrat i%ő rápoq tnim ,mevi% a at%uP 
Y.ólras a t%álaq a etde%el lőr+emA 

5 
 
Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel, 
Pest alatt ért össze utasunk az esttel. 
Találkoztak pedig egy temető mellett, 
Temetőben új sír dombja sötétellett. 
De miféle sírnak sötétlik ott dombja, 
Arra Miklósnak most van is nincs is gondja: 
Hosszu gyászruhában – mindenható Isten! – 
Édesanyja bókol egy pár új kereszten. 
 
6 
 
Pedig nem anyja volt, csak szakasztott mása, 
Követ meglágyítna keserves sirása; 
Hát Miklós ugyan hogy ne szánná meg nagyon, 
Holott neki kőnél lágyabb szíve vagyon? 
Meg is esett szíve, oda is ment hozzá, 
Hogy kiért? miért sír? tőle tudakozá, 
És a gyászos özvegy (mert özvegy volt nyilván) 
Így felelt szavára keservesen sírván: 
 
7 
 
„Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet: 
Ma temettem el két vitéz gyermekemet: 
Duna szigetében gyilkolá meg egy cseh, 
Isten a pokoltól soha meg ne mentse.” 
Többet nem szólhatott, ezt is csak tördelve: 
Nagy zokogás miatt elállott a nyelve; 
Letérdelt a sírnak fekete dombjára, 
S nyögött, leborulván a két keresztfára. 
 
8 
 
Sokáig tartott így. Miklós pedig várta, 
Hadd szűnjék az asszony keserves sirása; 
Szűnt is egyszer aztán, legalább úgy látszott: 
Nem rí oly erősen, egy kicsit juházott. 
Akkor monda néki: „Hallom, amint hallom, 
Az asszony baját, de nem értem, megvallom; 
Két fiát megölték, ki ölé meg és mért? 
Ha megölték: nincs, ki vért kivánjon vérért?” 
 
9 
 
Fölegyenesedék e szavakat hallván, 
S erőt vett az asszony kegyetlen fájdalmán; 
Sovány is, halvány is volt az ábrázatja, 
Csak a két nagy szeme sötétellett rajta. 
„Vért a vérért, mondod? O jaj! senki sincsen, 
Az én keservembe ki belé tekintsen; 
Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló, 
Amelyről leszedte a kalászt a sarló.” 
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3 
 

,demle"eq nojrís eNy :adnom gidep idloT 
:wemre" zétiv téq a lef rám damát men wa~ 

,menetsI netsI za meken ne"el en eD 
.nehe' a wötteré wollá men tú%%ob aH 

,(nabáih men ,ajtál s) nepé% meréq menaH 
;nabázagi-netsi toglod a le ajdnoM 

,nohtto si meken nav má!asedé "evzÖ 
Y.t!o%%a"evzö ój a inlánjas né moduT 

 
13 

 
,avdorotábiken !o××a súb a rokkE 

:atlo%anaple dnim ,ttese tnim ,ttese ?"oH 
,e' "e wizdőlelkö nebétegi% anuD 

;e'nere% a iken láglo% neppékü!rö% S 
,itev aj!áh tágam ,nennef "an widekréQ 

:itegelme arfú' tetezmen ra"am A 
,arlálah ,ertelé rám tnemiq wonjab woS 

.artáh in"ah tó%jaj sé távrá ,te"evzÖ 
 

113 
 

;aif etnevel téq ő za iq tllá pangeT 
,ailad ráp na+o nabgá%roléf tlov meN 
:wemre" téq ój na+o nogáliv a tlov meN 

Xwenreveh nabrís "e ttellem sám"e tsom sÉ 
,am rám tdaka si men ;gáliv a tlümérlE 

;anllá% ebme% leve' nelte"eq a ikA 
,legger nebtegi% a %el tto tnigem gideP 

.lekkedé%eb sögőg ólomoráq tnetsI 
 

1113 
 

,tátlovim wanjab a sólkiM evtrégem "Í 
,táglod ettölzöq men la!!o%%a za bbávoT 
,abásoráv wentseP tludni s tnö%öq menaH 
. ?abágam návtagrof takoglod "an teneM 

,labbol-lebbes "an tnem aráctu lóráctU 
,nabbojgel ándut ő tsáráj a tto ahtniM 
:artáh gem erőle ttögnödö wa' gideP 

.azáh a tlov nátáh ,ere!eq nélebeQ 
 

10 
 
Toldi pedig monda: „Ne sírjon kegyelmed, 
Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek: 
De ne legyen nekem az Isten Istenem, 
Ha bosszút nem állok érettök a csehen. 
Hanem kérem szépen (s látja, nem hiában), 
Mondja el a dolgot isten-igazában; 
Özvegy édesanyám van nekem is otthon, 
Tudom én sajnálni a jó özvegyasszonyt.” 
 
11 
 
Ekkor a bús asszony nekibátorodva, 
Hogy' esett, mint esett, mind elpanaszolta: 
Duna szigetében öklelődzik egy cseh, 
S szörnyüképpen szolgál neki a szerencse; 
Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti, 
A magyar nemzetet csúfra emlegeti: 
Sok bajnok kiment már életre, halálra, 
Özvegyet, árvát és jajszót hagyni hátra. 
 
12 
 
Tegnap állt ki az ő két levente fia; 
Nem volt félországban olyan pár dalia, 
Nem volt a világon olyan jó két gyermek: 
És most egymás mellett egy sírban hevernek! 
Elrémült a világ; nem is akadt már ma, 
Aki a kegyetlen csehvel szembe szállna; 
Pedig megint ott lesz a szigetben reggel, 
Istent káromoló gőgös beszédekkel. 
 
13 
 
Így megértve Miklós a bajnak mivoltát, 
Tovább az asszonnyal nem közlötte dolgát, 
Hanem köszönt s indult Pestnek városába, 
Menet nagy dolgokat forgatván magába' . 
Utcáról utcára ment nagy sebbel-lobbal, 
Mintha ott a járást ő tudná legjobban, 
Pedig csak ödöngött előre meg hátra: 
Kebelén kenyere, hátán volt a háza. 
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     …… +áriQ ……y 
 Ywanráq "an árí ,nohtto tsólkiM ánatrat aH 
iavsolI 

 
 

wené widaclo˘ 
 
1 
 

,ne'löb atlodnogiq nelgidep "röˇ idloT 
(mestlö en abkisám tamava% wi"e "oH) 

:nabágam etzőfiq ,modnom ,atlodnogiQ 
.nabáno"av e’’ö árrú ne"el pékiM 

,ttemret náduB si ő ,sólkiM tnim bbőle táH 
.temrev a asságem lán+áriq sojaL "oH 

,luról a ttollá%el tse+ehim ,tnem si leF 
.lurúif !ége% a ttet tsálnája ne+i S 

 
11 
 

,mekén za űreseq Xmo+áriq segésleFy 
;megésseletöq %á" inetnelej timA 

,rév a wiláv men wa' ézzív trem ,űreseQ 
Y.révtset re%"e ika ,za daram révtset wa~ 

,angokoz nesőre ahtnim s ,at"ahle ttI 
;atdokmo! wa'na"u levődneq "e téme° 
,ersélö=röd "an a eme% a ttel sereV 

.er%é enneb ttev men +áriq a te!!öq eD 
 

111 
 

:aló% nepékne+i nabnoza +áriq A 
,anlov derévtset "oh ,gém mattollah si meNy 

,dettezev men ahos tréim abmoravdU 
Yxdettetremsi mes gem ,dattatum si mes eB 

Xmo+áriq maru ,Oy :elelef gidep "röˇ 
,mo%á" sé mene"é% péktláviq za mekeN 

,(er-éd "e za erre ttotjahos to"an s) _ Y … ,eD 
Y.eré"eq mo+áriq anlov neltemedrÉy 

 
1111 

 
,návráj nebődnet%e widezit a sólkiMy 

,návrá tdaramle ő s wnápa !ége% tlúmiQ 
,innel matraka né ajpa tte+eh ajpA 

:inleven tzétiv ój ,willi tnim ,előleb S 
,evdeq immes arój :nől atub ,+ehroq eD 
;evdekeven wanróp ,wanrá/eb ,tdaram noH 

:ilűkléndóm anlov enneb őre gideP 
Y.ilűreq tjab a sé le=bel xan%ah im eD 

 

    „…    Király …… 
              Ha tartaná Miklóst otthon, írá nagy kárnak” 
        Ilosvai 
 
 
Nyolcadik ének 
 
1 
 
Toldi György pediglen kigondolta bölcsen, 
(Hogy egyik szavamat másikba ne öltsem) 
Kigondolta, mondom, kifőzte magában: 
Mikép legyen úrrá öccse vagyonában. 
Hát előbb mint Miklós, ő is Budán termett, 
Hogy Lajos királynál megássa a vermet. 
Fel is ment, mihelyest leszállott a lórul, 
S ilyen ajánlást tett a szegény fiúrul. 
 
2 
 
„Felséges királyom! keserű az nékem, 
Amit jelenteni gyász kötelességem; 
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, 
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.” 
Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna, 
Szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta; 
Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, 
De könnyet a király nem vett benne észre. 
 
3 
 
A király azonban ilyenképen szóla: 
„Nem is hallottam még, hogy testvéred volna, 
Udvaromba miért soha nem vezetted, 
Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?” 
György pedig felele: „Oh, uram királyom! 
Nekem az kiváltkép szégyenem és gyászom, 
De, … ” – (s nagyot sohajtott erre az egy dé-re), 
„Érdemetlen volna királyom kegyére.” 
 
4 
 
„Miklós a tizedik esztendőben járván, 
Kimúlt szegény apánk s ő elmaradt árván, 
Apja helyett apja én akartam lenni, 
S belőle, mint illik, jó vitézt nevelni: 
De korhely, buta lőn: jóra semmi kedve, 
Hon maradt, betyárnak, pórnak nevekedve; 
Pedig erő benne volna módnélkűli: 
De mi haszna? lebzsel és a bajt kerűli.” 
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2 
 

,ráq "an !ozib e!jEy :+áriq ój a tleleF 
,láttagllah alór "oh ,dettet lu%%or sigéM 

:enneb wikal őre "an negi :dádnom tzA 
.ennel mesgém evdeq arcrah ah ,mánládo~ 

,nepékgév le tlum men ,tdalahle ima eD 
,nepé% welréq ,lef dzoh ,massál ddah ,tő lef dzoH 

;nabmáloksi né za ,dsálgem djam ,lunatgeM 
Y.nabmá%-rebmezöq "e "emle si "ú ,men aH 

 
12 

 
,témle"eq degéslef mönö%öq ,mönö%öQy 

,témledeih ój +i lőrmé'ö naltatléM 
,ev%ev nav le mé'ö :őséq nednim Xjaj eD 

Xevse abgássokli" ólav lakkédná%tná° 
,tamá% a monti! lleq ar%anap +i "oh XjaJ 

Y...tamáglo% őtere% pan+emén élögeM 
;tlurob ertne%őq "e evgö! sé "röˇ adnoM 

.tluromokle epéq s ttezénár +áriq A 
 

112 
 

,ajácro +áriq a le tlurob tréim "oH 
;atlákodut mes ze ,wen"röˇ atdnom men tzA 

segéslef a ergév ;giákos wattagllaH 
:tegéssedne' "an a gem éröt "í +áriQ 

,arámá% mele"eq nodóm "e nav sigéMy 
:aráduB bbőleim túif a lef dsazoH 

,nebétegi% anuD tjab ív e' sőre "E 
Y.nebézeq rám iq tlum mezétiv wéred woS 

 
1112 

 
:lazza iq nojllá sé dé'ö lef nöjőj ddaHy 

,lah ttaim ezeq "av ,atjar %ev tőre "aV 
;ermele"eq ótlém ,if wéred "ú ,ző" aH 

Y.evtetnüb ne%el gem tréektév "ú ,men aH 
atjar tlürö men ed ;+áriq a ádnom tzE _ 

:atjahos pékke tős ,a/áb üví% ój A 
:nöj nőséq si ze rám wenmé'ö "ohtrém XjaJy 
Y.nödlöf %ége za ttel ávósodjub ,tnemlE 

 
11112 

 
,lótzáh a tnosole xttel men ávoh ,ávoHy 
,lótáfléfupaq a wa' ,ttozu'úb mes lE 

;ajtú za tte%evle ,tnűtle avmah ,eríH 
Y.ajdut netsI ój a xtsom rám e-lah ,e-lÉ 

,evlet laggáskonlá "röˇ ttodoknápos "Í _ 
,eklel-etset ikén tlov simah gidep jeH 

,attatumiq trájdnim tiréjef agof A 
:attotídrof "íme tájros wenédé%eB 

5 
 
Felelt a jó király: „Ejnye bizony nagy kár, 
Mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál, 
Azt mondád: igen nagy erő lakik benne: 
Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. 
De ami elhaladt, nem mult el végképen, 
Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen, 
Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban; 
Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.” 
 
6 
 
„Köszönöm, köszönöm felséged kegyelmét, 
Méltatlan öcsémről ily jó hiedelmét, 
De jaj! minden késő: öcsém el van veszve, 
Szántszándékkal való gyilkosságba esve! 
Jaj! hogy ily panaszra kell nyitnom a számat, 
Megölé némelynap szerető szolgámat...” 
Monda György és nyögve egy kőszentre borult; 
A király ránézett s képe elkomorult. 
 
7 
 
Hogy miért borult el a király orcája, 
Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta; 
Hallgattak sokáig; végre a felséges 
Király így töré meg a nagy csendességet: 
„Mégis van egy módon kegyelem számára, 
Hozasd fel a fiút mielőbb Budára: 
Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében, 
Sok derék vitézem mult ki már kezében.” 
 
8 
 
„Hadd jőjön fel öcséd és álljon ki azzal: 
Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal, 
Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre; 
Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.” 
– Ezt mondá a király; de nem örült rajta 
A jó szívü bátya, sőt ekkép sohajta: 
„Jaj! mérthogy öcsémnek már ez is későn jön: 
Elment, bujdosóvá lett az egész földön.” 
 
9 
 
„Hová, hová nem lett? elosont a háztól, 
El sem búcsuzott, csak a kapufélfától, 
Híre, hamva eltűnt, elveszett az útja; 
Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja.” 
– Így sopánkodott György álnoksággal telve, 
Hej pedig hamis volt néki teste-lelke, 
A foga fejérit mindjárt kimutatta, 
Beszédének sorját emígy fordította: 
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3 
 

,egév tnire% !évröt sé gáliv rám ikeNy 
:egéskörö idlöf enzén már ,modut lóJ 

,laggoj méntehevle ,mántahlalgof si lE 
.laggolod a innáb wénraka "ú ah"oH 

,wisám "ava wi"e djam ánadnom tza eD 
.wi"áv arákotrib e??ö za "röˇ idloT 

,atravaz argáliv lótzáh a tza Xin máL 
Y.atlalgofle tédlöf nednim ,atgof nátzA 

 
13 

 
,majlalgofle "í "oh ,nestnem netsI gidePy 

Xmajllah tiamlagár ótna%%ob gáliv a S 
,enröt men máer "oh ,tój llá iq gem nátzA 
.enlö men gem mé'ö tréákotrib ttevle S 

,so'ánat si men sé moraka men né tzE 
:zohá+omá= deké% me%étel mi menaH 

,ajtahdut degéslef ,ár bbótlémgel iq "oH 
Y.ajda wanna nepéq-!ámoda i+áriQ 

 
113 

 
;ne+ém agnoljah sé "röˇ idloT ádnomlE 

;ne"él akédná% im ,attáliq +áriq A 
,totalodnog őf a nepé% atlálatiQ 

:ttotagllahle nepé% rú "röˇ idloT te+eM 
,előlef ttotjaho televel i+áriQ 

,előleb ajdutiq nebbe!!öq té’’ö "oH 
,avlum ődi enre! temle"eq náten aH 
.anludnilef nátu egéskörö za sÉ 

 
1113 

 
,+áriq segéslef a ttog+osom negediH 

:lániava% tájas tö"röˇ gem ágof "í S 
,modagofle ,nav lój ,tégéskörö dé'Öy 

:moda dekén táhet ,bbótlémgel "av et ár S 
,dekén gidep moda lelletétlef na+O 
.dezgéviq tokonjab he' a panloh ah"oH 

:tejef ttogável a dözűt arákof ráV 
Y.temeté'ep őggüf i+áriq dere! "Ú 

 
11113 

 
,lánkár ttözőf a nől bbeserev "röˇ idloT 

,lángálivpan pé% a ttotál naso+ámoH 
,elűröq watlocnát wepéq ttogaraf A 

;elűdé% men le "oh ,le tlum ebi'iq wa~ 
,atjar ttotuf gigév gésgedih "e nátzA 

,acra za tdapásle ;tdazzi sigém ,ttozáF 
,enneb tdaram es rév iXXa "oh ,tdapáslE 

.ennel géle re%"e wango!ú% "e i!!eM 

10 
 
„Neki már világ és törvény szerint vége, 
Jól tudom, rám nézne földi öröksége: 
El is foglalhatnám, elvehetném joggal, 
Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. 
De azt mondaná majd egyik avagy másik, 
Toldi György az öccse birtokára vágyik. 
Lám ni! azt a háztól világra zavarta, 
Aztán fogta, minden földét elfoglalta.” 
 
11 
 
„Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, 
S a világ bosszantó rágalmait halljam! 
Aztán meg ki áll jót, hogy reám nem törne, 
S elvett birtokáért öcsém meg nem ölne. 
Ezt én nem akarom és nem is tanácsos, 
Hanem im letészem széked zsámolyához: 
Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja, 
Királyi adomány-képen annak adja.” 
 
12 
 
Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen; 
A király kilátta, mi szándéka légyen; 
Kitalálta szépen a fő gondolatot, 
Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott: 
Királyi levelet ohajtott felőle, 
Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle, 
Ha netán kegyelmet nyerne idő mulva, 
És az öröksége után felindulna. 
 
13 
 
Hidegen mosolygott a felséges király, 
S így fogá meg Györgyöt saját szavainál: 
„Öcséd örökségét, jól van, elfogadom, 
S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom: 
Olyan feltétellel adom pedig néked, 
Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. 
Vár fokára tűzöd a levágott fejet: 
Úgy nyered királyi függő pecsétemet.” 
 
14 
 
Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál, 
Homályosan látott a szép napvilágnál, 
A faragott képek táncoltak körűle, 
Csak kicsibe mult el, hogy el nem szédűle; 
Aztán egy hidegség végig futott rajta, 
Fázott, mégis izzadt; elsápadt az arca, 
Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, 
Mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. 
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23 
 

,aráhalav ergév nátza ttolmaló%geM 
:aráva% +áriq a núromo% tlelef "í S 

,ajno"av mé'ö za lleq men meken :modnoMY 
Y.ajmo! en temeklel ,alór matdnomel nÉ 

,wan+áriq segéslef a tnö%öq s ttoló% "Í _ 
,wanájah a nohtto tlláiken s tnemazaH 

:inzölkö tákolmoh ,inpét tteseikeN 
.inzötöq rám e-lleq :wáglo% a wétsel wa~ 

 
 

 …alav tdaka% létöq ,návdok%agur akiBy 
 Yalav ttotada jám wos norokka wansólkiM 
iavsolI 

 
wené widecneliQ 

 
1 
 

,nav gálivdloh se!éf niáctu soráv tseP 
;nabgálivdloh a nnef wilréjef !éméq woS 

,bbála wandok%á!uh wőtet+edni= anraB 
.tálaf %ége záh a "etnim avtírobgeM 

,wankal nosáldap a :rebme za énnih tzA 
;wanbbasagam lakkos tza wátláni' trézA 

,erteleme wájkar takalafzáh a tsoM 
.evdzeq arjú re%téq tlov őtet a rokkA 

 
11 
 

,avdaráfiq ergév nátu ságno+ob woS 
;ardap "e náctu za sólkiM tlüpeleteL 

,ifréf sé !ál ,!o%%a ;tto tnem-ttöj pén irÚ 
.inzén atnu si le ,tekő etzén sólkiM 
,nabtanáb "an téjef ettet%eggüfálA 

,nabá+osrat serü 'nin si eznép "e treM 
,tteve tim tábmog wa' ató pan "én gideP 
.ttetehde% neléftú avlorodnáv te+eM 

 
111 

 
:damát sátlokis "an ,amrál "an neletriH 

xtaráv a wájív "av ,zívrá "av é-nav zűT 
,gésnelle őj si men ,zívrá mes zűt ne'niN 

:gésnelej őtímér wisám "e nav menaH 
,náctu !ekseq a tuf akib jali% "an "E 
;návludaba% lurdihógáv na"ohalaV 

,ajloga% trév a sé ,tagnakis sé löbmöB 
.aj+of gigév té"ü% s wilmö lőbélüf +eM 

 

15 
 
Megszólamlott aztán végre valahára, 
S így felelt szomorún a király szavára: 
„Mondom: nekem nem kell az öcsém vagyonja, 
Én lemondtam róla, lelkemet ne nyomja.” 
– Így szólott s köszönt a felséges királynak, 
Hazament s nekiállt otthon a hajának, 
Nekiesett tépni, homlokát öklözni: 
Csak lesték a szolgák: kell-e már kötözni. 
 
 
  „Bika rugaszkodván, kötél szakadt vala… 
    Miklósnak akkoron sok máj adatott vala” 
        Ilosvai 
 
Kilencedik ének 
 
1 
 
Pest város utcáin fényes holdvilág van, 
Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban; 
Barna zsindelytetők hunyászkodnak alább, 
Megborítva mintegy a ház egész falát. 
Azt hinné az ember: a padláson laknak, 
Azért csinálták azt sokkal magasabbnak; 
Most a házfalakat rakják emeletre, 
Akkor a tető volt kétszer újra kezdve. 
 
2 
 
Sok bolyongás után végre kifáradva, 
Letelepült Miklós az utcán egy padra; 
Úri nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi, 
Miklós nézte őket, el is unta nézni. 
Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, 
Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában, 
Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, 
Melyet vándorolva útfélen szedhetett. 
 
3 
 
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. 
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lejjé% ,wattál errem we!égel sorá%éM 
,lellétöq ólokruh "e-"e watdomarI 

,wanátuj men er+eh sotzib wogam gím sÉ 
.waná/uq a inló% wetré mes ár giddA 

,wednile% sőre tah lándíh a gidep tloV 
,tednim wanákib a wátí%u anátU 

,wetser watlov si men ,watdala% wá/uq A 
.wetse wanájram sé wenélüf akib A 

 
2 
 

ézrévgem télüf a a/uq wi"e t+ehiM 
,ézré tamladjáf a akib a nebélüf S 

,tekő atzárel sé ne!rö% elüdőblE 
.tekőggüfnölüf a lőrélüf áró%lE 

,ttelleq mes nabboj "oh ,webe za wattolluH 
,ttellem walafzáh a wetneffüp tako"aN 

,nabkojá% tdaram ah súh ,lüf barad "e-"E 
.nabkojgarah soníq wátgár avdokra"A 

 
12 

 
YXdgof ,dgofy :wátláiq wa' we!égelógáv A 

,ttogrof arákiraq tallá tte%ev a eD 
,ttetílezöq ázzoh re%"e a/uq +ema S 

.ttetíges inlüper lavávra% ő wannA 
,arravdu dé%mo% a atbodeb teki"E 
,avra% iq attotno tiléb a wankisáM 

xtasám wettehet tim ?%ih ,gidep wógáv A 
.taká/uq ttölgöd _ a ne!émeq wátatziB 

 
112 

 
,%évlé% ógúz a tnim ,nabnoza akib A 

:télé% mes ,tá%%oh mes wantú za etzén meN 
,tlálat lotu-lüle tika ,ttotrat wannA 
.tlálah so!ozib a rebme nednim átuF 

;ebgéstéq rám evse ,pén réhef a tlokiS 
Xebéle ,ebéle :wájtláiq waifréF 

,anludrof ebéle ika ,ne'nis "e eD 
.anúbeb si abku+-urúf a gém menaH 

 
1112 

 
,nepé% ttollálef wa' ,le ttotuf men idloT 

.nepézökactu za atráveb tákib a S 
ddál men x"av dnolob nát Xókcif et %raka tiMy 

Yxdár nesene"e nöj "oh ,tákib söhüd A 
xanlov attál en"oh ,!ozib sólkiM attáL 

,atlodnog nabágam _ Ywotazzotláiq wa~y 
,ttellem elüf téq a tó% a átá'oble S 

.ttelleq zohákib a tsomrám intál "ohtniM 

4 
 
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. 
 
5 
 
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. 
 
6 
 
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. 
 
7 
 
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 fehér nép, esve már kétségbe; 
Férfiak kiáltják: elébe, elébe! 
De egy sincsen, aki elébe fordulna, 
Hanem még a fúru-lyukba is bebúna. 
 
8 
 
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. 
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,attálgem akib a tsólkiM "ohgila treM 
,atlápaq trop a sé ttotnakkis tőtiméR 

,lavávra% tedlöf a atró% "ú nátuzA 
.laválliv antagrof táv+ep nűré% ahtniM 

avdok%aguriken nesőre dnimsre%"E 
.attotá'ob el-"an erőlelkö távra° 

wanátlokis _ YXjaj ,jaj Xnav egév XnavadOy 
.wanáctu itsep a lóbákalba nedniM 

 
3 
 

,ttotnappot ebéle lavábál Xnav "oheD 
:ttotnajruq nesőre laváva% őtiméR 

,táhram a étnekköha%%iv lasságof E 
,távra% atdagargem nabtanallip noza S 

,avgof lánávra% téq ánov erké%ógáV 
,attotláikőle takosorá%ém A 

,nátzo woza wettöj si le arákos-"aN 
.návzoh takáv!áp sé tekeletöq sőrE 

 
13 

 
,zohádnereg gatsav tákib a wétökgeM 
;zohábál ősle za wétzögü!el távra° 

we!égel ógáv a ;ttol%olejjé% pén A 
.wenénem innükef abókizáh siq "E 

,erélé% dihógáv a tlüel gem sólkiM 
;erjé noza ingof tá!at návraka ttO 
,tlov asagá ní% a ajánráp wenéjeF 

.dloh a ár ttetíret lóbrágus tődepeL 
 

113 
 

,iken wédegne men wosorá%ém a eD 
,iq ejnehip tágam nební%ógáv a "oH 

,ebéle wetköliq tajám barad ój "E 
Y.ebévreseq aj!ay :wádnom ,nanno nejnem S 

,wentelé zá% gem zá% amlatuj a táh zEy 
Ywentev tán=imala wenőtnemgem a "oH 

,at"ah nödlöf a tto tajám a s álodnoG _ 
.atdaado wanna ,a/uq sehé "e ttöJ 
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atgosus ttü+eh woS .náctu za tnem nátzA 
Y;atgof novra% ika ,za tlov zey :ikalaV 
,tepékrebme téq-"e gém ttotál ne+eh woS 

.ttepéla××iv tnima lóbupaq ,lóbkalbA 
,ajálbát walba za ttodópa'eb nátzA 

,aságroki' wan'luq nokupaq a ttollaH 
;neletrebme ,gedih ,nől géssedne' nátzA 

Yxme+ehzűt rám %el lohy _ idloT dnom _ Ymeken táHy 

9 
 
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. 
 
10 
 
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. 
 
11 
 
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. 
 
12 
 
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. 
 
13 
 
Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta 
Valaki: „ez volt az, aki szarvon fogta;” 
Sok helyen látott még egy-két emberképet, 
Ablakból, kapuból amint visszalépett. 
Aztán becsapódott az ablak táblája, 
Hallott a kapukon kulcsnak csikorgása, 
Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen; 
„Hát nekem” – mond Toldi – „hol lesz már tűzhelyem?” 
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Xebé%e wattotuj men woglod eléf!áH 
,epéq aj!asedé ttegebel ettőlE 

,ttegév letévu'úb tnem ázzoh rokim tniM 
.ttegé ajkó' nákja avgo+apmi' náka! S 
,tlov aka%jé além sedne' +o si rokkA 

,dloh a el ttogolli' nát%it +o si rokkA 
,avráz nennünednim ő tlov iq si rokkA 

.aráka%jé iknes ttoda men te+ehgu˘ 
 

23 
 

,av"ahado tépéq aj!asedé za djaM 
,ajtalodnog tlüper ar!o%%a"evzö zA 

,etröt ?"oh tézeq téq ,net%ereq a trís ?"oH 
.etlögem táif téq he' dav a tréimA 

:tjahos "í s ebé%e tsom tuj asádagoF 
xtjab lavva né panloh wéntahív pékim Oy 

xmerev"ef ,molécnáp ,mo=iap no"av loH 
Yxmelev inllá%ebme% wonjab he' a e-goF 

 
123 

 
,márné wonjab he' a tjah mes tim !ozib XOy 

,már zén lórllávléf sé lo!úgiq ,teveniQ 
,wantá'ob mes lezöq gém ázzoh nálat "aV 

Y.wantálgem ah ,wájdnom _ »Xso"nor ,nenni erléF« 
,talodnog e tsólkiM átísuble no"an S 

,tako"an ttotjahos ,náctu za tnem nassaL 
,evt%erem élef dlöf a téme% ,tllágem-geM 

.ensereq timalav ttőle abál ahtniM 
 

1123 
 

,tludívlef si epéq ,etniketlöf re%"E 
,tludni wensénem "ú ,tuf "oh ,wánlodnog tzA 

,ebtrekőtemet a nesene"e tnem ,tneM 
.etlel t!o%%a so%á" órís a tnémi loH 
:ajléc ttetehel im ,inlálatle üXXöQ 

;ajlécnáp ,erev"ef wanúif téq a tloV 
:erőle tlürö sé ,atdnom _ Ytza me%evleFy 

.előt tlotráple si mörö za ze "oh XjaJ 
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,tetrekőtemet a atrája%%iv-e%%Ö 
:teklel ttozoktále "e nabba tlel men eD 
xtájkal wen"evzö za tsomrám essereq loH 

.wájkal nereze wos tásoráv tsepaduB 
,ajtaraka nednim nabáih "oh ,attáL 
;atdagof abáih tásádagof sőrE 

,esévükse ,agam wétáj bádbid ű!!öQ 
.elév wi%táj "ú wa' ,sros a wemre" sokjaP 

14 
 
Hányféle dolgok nem jutottak eszébe! 
Előtte lebegett édesanyja képe, 
Mint mikor hozzá ment búcsuvétel végett, 
S nyakán csimpalyogva ajkán csókja égett. 
Akkor is oly csendes méla éjszaka volt, 
Akkor is oly tisztán csillogott le a hold, 
Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva, 
Nyughelyet nem adott senki éjszakára. 
 
15 
 
Majd az édesanyja képét odahagyva, 
Az özvegyasszonyra repült gondolatja, 
Hogy' sírt a kereszten, két kezét hogy' törte, 
Amiért a vad cseh két fiát megölte. 
Fogadása jut most eszébe s így sohajt: 
„Oh mikép víhatnék holnap én avval bajt? 
Hol vagyon paizsom, páncélom, fegyverem? 
Fog-e a cseh bajnok szembeszállni velem?” 
 
16 
 
„Oh! bizony mit sem hajt a cseh bajnok énrám, 
Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám, 
Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak, 
»Félre innen, rongyos!« – mondják, ha meglátnak.” 
S nagyon elbusítá Miklóst e gondolat, 
Lassan ment az utcán, sohajtott nagyokat, 
Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve, 
Mintha lába előtt valamit keresne. 
 
17 
 
Egyszer föltekinte, képe is felvídult, 
Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult, 
Ment, ment egyenesen a temetőkertbe, 
Hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. 
Könnyü eltalálni, mi lehetett célja: 
Volt a két fiúnak fegyvere, páncélja; 
„Felveszem azt” – mondta, és örült előre: 
Jaj! hogy ez az öröm is elpártolt tőle. 
 
18 
 
Össze-visszajárta a temetőkertet, 
De nem lelt abban egy elátkozott lelket: 
Hol keresse mármost az özvegynek lakját? 
Budapest városát sok ezeren lakják. 
Látta, hogy hiában minden akaratja, 
Erős fogadását hiába fogadta; 
Könnyű dibdáb játék maga, esküvése, 
Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. 
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,watda men wőlé za tsállá% "ohlevim sÉ 
;wankattolah gedih nájá!at tnehiplE 

te+em ,lóttamrah a bmodrís a tlov sokri˘ 
.tte+eh wösökörö arra trís jé sövűH 

;arájtugá%ro za ,ergé za ttezénlöF 
;arátlov ósodjub tlodnog nesevreseQ 

,nebléf őneppörle nav rádam +ema tnim S 
.nebévi% gatavreh gés!émer a ttet "Ú 

 
 

 ,éréq noza táglo% wen"röˇ idloT aj!Ay 
 ,egéskü% ne%él ah wansólkiM idlohT óJ 
 Ye"ét ebiele tere!ek=or rokkA 
iavsolI 

 
wené wideziT 

 
1 
 

ettemi nődima gés!émer i%táj A 
,ettet%ev téletih lánnalatgodlob A 
,tomlá őtetge'eq ,eréme% dlüq tomlÁ 

.togásuromo! a itísedé lavvA 
temledező" nehe' nabámlá si idloT 

;temle"eq tréektév lót+áriq a tre! sÉ 
,nebézeq ttogolli' rev"ef sö"nö" agárD 

.nebéme% téq aj!a ü!!ökmörö bbágárD 
 

11 
 

,molá za tlüperle :wéllah ságobodóL 
,nogálivdloh pé% a idloT etniketleF 

,ttelleq men "ohmenah ,anlov ttotál e%%eM 
.ttellem őtemet a tnem tto satáhól A 

,wenéme% a ttih meN xsatáhól a tlov iq S 
:gem éremsi técneB név a nabba nődiM 

xecneB gerö ,"av et x%ém ávoh xza iq XéHy 
YXe'nere% "an ne+im Xtehel men XmenetsI 
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,aglo% set%it a rám si ántahdnom gezzeB 
,anlov ze s ze menah ,ecneB név a men "oH 
lórávol etpétel sólkiM idloT rokiM 

Xlórájácro socnár tlokó'el trop nednim S 
,ttetré men tebe"e lőbbednim ecneB eD 

;tetrésiq "e áer ttorgu lóbrís "oh wa~ 
,táglo% név a sólkiM etzékcel nasa%%oH 

.tátlovim golod a ingof atrib lef gíM 

19 
 
És mivelhogy szállást az élők nem adtak, 
Elpihent tanyáján hideg halottaknak; 
Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet 
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett. 
Fölnézett az égre, az országutjára;  
Keservesen gondolt bujdosó voltára; 
S mint amely madár van elröppenő félben, 
Úgy tett a reménység hervatag szivében. 
 
 
          „Anyja Tholdi Györgynek szolgát azon kéré, 
            Jó Tholdi Miklósnak ha lészen szüksége, 
            Akkor rozskenyeret eleibe tégye” 
        Ilosvai 
 
Tizedik ének 
 
1 
 
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. 
 
2 
 
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!” 
 
3 
 
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. 
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,levé%e atgoflef nátza rokim menaH 
;le étehdelef mes giájpan alálaH 
,atdaru za ahos le étehdelef meN 

;attaim wenmörö "an a gem tdeji tniM 
:giléf wa' ,ne%ége wenéme% ttih men tniM 

;gigév attagopatgem na"oh tiajtno~ 
,lőbéme% gerö téq !!öq a tderegem ?"oh S 

.lőbégellef netsI őseropáz a tniM 
 

2 
 

,atrat giákos ój %anap a ,mörö zA 
,atjar tnétröt ima ,sólkiM etlé%eblE 

:nabát+of tlé%eb men "oh ,ólavindut eD 
.nabáva% widezit nednim etdréq táj!A 
x!ége% e-geteb men xmá!asedé nav ?"oHy 
xnékemre" tte%evle no"an e-widoksúB 

xwisám a láni' tim s gém e-lö=őd aláN 
Yxwináb lu××or e-"ú lammá!a !ége% XjaJ 

 
12 

 
,wanúif a ecneB atda lüsétré eD 

,wanúb ajda esos ttaim aj!a tágaM 
,pansám at"ahado ,ajtírobáh mes "röˇ 

;tanáb "an a tévi% gem ét%eper si meN 
,norá nednim tsólkiM éntere% intál wa~ 

,nogáliv e selé% ajlálatlef ah sÉ 
,etrégi la!!ozib-!ozib ,isereklöF 

.etré innem si lleq tedlöfrém nevtö aH 
 

112 
 

megne le ttotídni tnáribé"e si meNy 
,meklel sedé ,sólkiM ,degét insereklöF 

,dedéle' ólopá űh we"el "oh menaH 
.degéskü% im rokim ,alór majdoksodnoG 

,lándakras we"el tto ,%leq-%ráj erremrákA 
Y...lándaka abjab ah ,lügéstíges we"eL 
Xti!!em lüvíkneze s ecneB attodnom tzE _ 

Xti!!emalav inde% ebsrev tza énző" iQ 
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;wanláhgem tto wa' "oh ,wátzorátah arrA 
,wanávol a ttoda tokarba "e ecneB 

,ttellem apáq a tlov si ré!eq ,si warbA 
;tehret eléffe za ecneB etletsör meN 

,apáq a tleme si tá!%irat sölbö "E 
;abá!%irat "an a ecneB tlú! gikö!öQ 

;nav ttIy :aló% "í sé ,timalav ttozúhiQ 
Y.matzoh tópic attál-rádam ,máglo% ,e%eN 

4 
 
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. 
 
5 
 
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?” 
 
6 
 
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. 
 
7 
 
„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! 
 
8 
 
Arra határozták, hogy csak ott meghálnak; 
Bence egy abrakot adott a lovának, 
Abrak is, kenyér is volt a kápa mellett, 
Nem röstelte Bence az efféle terhet; 
Egy öblös tarisznyát is emelt a kápa, 
Könyökig nyúlt Bence a nagy tarisznyába; 
Kihúzott valamit, és így szóla: „Itt van; 
Nesze, szolgám, madár-látta cipót hoztam.” 
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,ettödlüq deken tze !o%%adá!a sedÉy 
,ettötüs si agam ,attot%agad agaM 

,lünelte"eq-sőre atlo'narapgem sÉ 
Y.lüneltege% majda ebdezeq tájas "oH 
;éllem ttoda si tséq ,atdalatá lazzA 

:énle% wa'na"u sé sólkiM itev ikéN 
,nokéred le anláv ópic a "oh men eD 

.!okév tlov men gidep ,le tröt séq a menaH 
 

3 
 

nebőq a "oh Xe!jEy :atládo' gerö zA 
YXnebőtevlatá za lé% a gem "ú attúF 
,ajbarad a willi ávoh :tséq a etzéN 

.andagare××ö ah ,anlov ój :álodnoG 
,ebgéstéq ttese men !ozib sólkiM menaH 

: ?ebézeq nav ré!eq nődim ,lah nehé "oH 
,lüklén sázávotét tópic a érötleF 

.lübépezöq iq lluh sav barad "e emí S 
 

13 
 

:ecneB lőllem abál tasav a ettevleF 
,ecnele%sav menah ,tlov barad-sav men táH 
,ajráz immes tlov men ,attoti!lef ne!!öQ 

:ajá% eme% tllále wa' táh ,ttezén eleB 
,moráh mes ,őtteq men ,enneb tlov !ara treV 

,nogáliv a navgem atóima menaH 
(ettegem rám távaj wenére!eq gideP) 
.ettetísőre tza ,ttotál mesos ti!!A 

 
113 

 
xne'niq naltaráv a tlürö men sólkiM táH 
,ne'nis immes lóbba ,anlov tlürö en "oH 

,nebémörö tlárgu ,tlürö nepékű!rö° 
:nebé%e átagrof topan ipanloh A 

Xwanágam táhur pé% ,trev"ef djam ne%ev ?"oH 
XwanálokiM he' a téjef i%ev na"oH 

,to-"oh eléf!áh eD _ xza %el ?"oh xze %el ?"oH 
Xttodomlá men e%%ö toglod pé% eléf!áH 
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,wetlürö tegele netteq a dnim rokiM 

;wetlüd arbmodrís "e tznép a insavlogeM 
,iq etde% tnékne"e lóbájkot a idloT 
.iken tákram téq a átrat gidep ecneB 
Xré!et gerö et oNy :ecneB aló% "í sÉ 

.léntehtek%iv gezzeb ,látpaq mesos te+I 
Y _ wizábih djam má% a ,welé%eb wenim eD 

.gizá% atrájiq :ttel má% wereq ,za zib meN 

9 
 
„Édes anyádasszony ezt neked küldötte, 
Maga dagasztotta, maga is sütötte, 
És megparancsolta erős-kegyetlenül, 
Hogy saját kezedbe adjam szegetlenül.” 
Azzal átaladta, kést is adott mellé; 
Néki veti Miklós és ugyancsak szelné: 
De nem hogy a cipó válna el derékon, 
Hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony. 
 
10 
 
Az öreg csodálta: „Ejnye! hogy a kőben 
Fútta úgy meg a szél az átalvetőben!” 
Nézte a kést: hová illik a darabja, 
Gondolá: jó volna, ha összeragadna. 
Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe, 
Hogy éhen hal, midőn kenyér van kezébe' : 
Feltöré a cipót tétovázás nélkül, 
S íme egy darab vas hull ki közepébül. 
 
11 
 
Felvette a vasat lába mellől Bence: 
Hát nem vas-darab volt, hanem vasszelence, 
Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja, 
Bele nézett, hát csak elállt szeme szája: 
Vert arany volt benne, nem kettő, sem három, 
Hanem amióta megvan a világon, 
(Pedig kenyerének javát már megette) 
Annyit sosem látott, azt erősítette. 
 
12 
 
Hát Miklós nem örült a váratlan kincsen? 
Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen, 
Szörnyűképen örült, ugrált örömében, 
A holnapi napot forgatá eszében: 
Hogy' veszen majd fegyvert, szép ruhát magának! 
Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának! 
Hogy' lesz ez? hogy' lesz az? – De hányféle hogy-ot, 
Hányféle szép dolgot össze nem álmodott! 
 
13 
 
Mikor mind a ketten eleget örültek, 
Megolvasni a pénzt egy sírdombra dültek; 
Toldi a tokjából egyenként szedte ki, 
Bence pedig tartá a két markát neki. 
És így szóla Bence: „No te öreg tenyér! 
Ilyet sosem kaptál, bezzeg viszkethetnél.  
De minek beszélek, a szám majd hibázik – ” 
Nem biz az, kerek szám lett: kijárta százig. 
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11113 
 

:ecneB aglo% robmáj ,armava% ssagllah tsoMy 
;ecneliknevcneliq nav tti ,le ddet e%eN 

:mo"ah ttü+eh ü!!öq takidazá% a eD 
Y.no"av mevdeq sagam tsom levim ,wu%%igeM 

,aglo% űh a enneb wénzeknelle gitláV 
:anlov tdará% men iq a'aluq négre! aH 
,etsegem tamrah a ,na"u sevden lüvíQ 

.entehel inlohi' ebéjesleb a eD 
 

23 
 

;ttegéva indaráf ttelleq e%%em si meN 
:teké%pa' !ége% "e watlálat lezöq wa~ 

,adrá' gerö za tlov si so"nor ,si se!!e° 
.arájkís "ábotroH anlov ttelli adO 

,ettőle ttogro'á sagátúq újmo% "E 
;ettötöq éllema távol segre! ecneB 

, ?abzáh a tlov tétös :tneméb gidep idloT 
.abáfködlöme% a téjef atgáveleB 

 
123 

 
Xtadárubmeret a x"av loh Xsorám'oq éHy 

Yxtogáliv %tjú" men trém xlátlahgem "av ,lo%lA 
(xtnigem lé%ógrof a zoh tiq) ,mo%la "oheDy 

Yxtnip "av e-lleq ecti :%el si rob ,'ém a ttI 
,dánda si abáih ,ecti mes ,tnip lleq meNY 

YXtánnaq gerö "e zzoh "av ,zzoh es teppö' "E 
,aró% e rálpa' a tágam ettegmülE 

.aróvi tdaka tsom :nabágam návlodnoG 
 

1123 
 

:ttalaze ázohéb tá!%irat a ecneB 
,talaf a ttese lój wa'na"u wansólkiM 

,inle! etző" gila ,náropa% si atkaR 
.inne tnesrev elev wénzekré mes moráH 
,ttezekrégem annaq "an a gidep rokiM 
;ttezekerű" iken ,wansázokrib a tniM 

;tráhop setnip tö za giléf djam átjahleF 
Y.trágem XtrénetsI zAy :atlakosgem ecneB 

 
11123 

 
,wolodnog teseveq lazza né ,trá men ,trÁy 

;golod a wizotrat ti'iq gidep dáreT 
,e%e nav "oh ,gű! wa' ,rebme za lürö aH 

YXe%en ,lá"i ,nav tti ,am tza le wüssemeT 
:wenécneB t!éde za atdaado lavvA 
,wen!égel gerö za ezeq a ttetek%eR 

;takos re%"e inni ttodokrotáb si meN 
.tako/roq a noktit atsavlogem gidniM 

14 
 
„Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence: 
Nesze tedd el, itt van kilencvenkilence; 
De a századikat könnyü helyütt hagyom: 
Megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon.” 
Váltig ellenkeznék benne a hű szolga, 
Ha nyergén kulacsa ki nem száradt volna: 
Kívül nedves ugyan, a harmat megeste, 
De a belsejébe csiholni lehetne. 
 
15 
 
Nem is messze kellett fáradni avégett; 
Csak közel találtak egy szegény csapszéket: 
Szennyes is, rongyos is volt az öreg csárda, 
Oda illett volna Hortobágy síkjára. 
Egy szomjú kútágas ácsorgott előtte, 
Bence nyerges lovát amellé kötötte; 
Toldi pedig bément: sötét volt a házba' , 
Belevágta fejét a szemöldökfába. 
 
16 
 
„Hé kocsmáros! hol vagy? a teremburádat! 
Alszol, vagy meghaltál? mért nem gyújtsz világot?” 
„Dehogy alszom, (kit hoz a forgószél megint?) 
Itt a mécs, bor is lesz: itce kell-e vagy pint?” 
„Nem kell pint, sem itce, hiába is adnád, 
Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát!” 
Elühmgette magát a csaplár e szóra, 
Gondolván magában: most akadt ivóra. 
 
17 
 
Bence a tarisznyát béhozá ezalatt: 
Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, 
Rakta is szaporán, alig győzte nyelni, 
Három sem érkeznék vele versent enni. 
Mikor pedig a nagy kanna megérkezett, 
Mint a birkozásnak, neki gyűrekezett; 
Felhajtá majd félig az öt pintes pohárt; 
Bence megsokalta: „Az Istenért! megárt.” 
 
18 
 
„Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok, 
Terád pedig kicsit tartozik a dolog; 
Ha örül az ember, csak nyűg, hogy van esze, 
Temessük el azt ma, itt van, igyál, nesze!” 
Avval odaadta az edényt Bencének: 
Reszketett a keze az öreg legénynek, 
Nem is bátorkodott inni egyszer sokat; 
Mindig megolvasta titkon a kortyokat. 
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,nolat%a őslef a wetnétröt weze gíM 
:molabmic a tlüdnepgem lénécnemeq A 

,nabkédru% a treveh somlabmic gerö "E 
.nav gédnev "oh ,avllah ,tleklöf ed ,ttula ráM 

,ebézeq ápaklef tánnaq a gem idloT 
:erpézöq a nagív elev tnattapiq sÉ 

,záh a tdaka%el djam :si tlocnát ,si ttovI 
Y.zzá"iv ,rob a trágeMy :atdnom gidnim ecneB 

 
33 

 
_ YXár jah Xwolodnog men lavva né ,trá men ,trÁy 

,átjahlef nasagam tánnaq gerö za sÉ 
;ejef a "an géle ,davol a nojlosúBy 

.ejednet%e zá% nav ,mevdeq ne+i tlov meN 
Xwengerö za tetnip Xrálpa' meken tánnaQ 

Y.wengemer iezeq :annaq a zéhen treM 
:rebme őrémrob a tó% a atdagofgeM 

.leddner ttotago%i lőbsetnip a ecneB 
 

133 
 

;tárot tanábúb a le wujkal Xjah Xár jaHy 
Xtárob a gem wu"i :wnurálpa' a somlÁ 

Y.molo'ol dár trájdnim :molabmic név lá"I 
Y.modo!o%i "úma :maru bbákni méleBy 

Xsorám'oq e-dollah Xne"ni lóbédagaMy 
Yxsoráq %el men XmarUy Y.lánni ahtnim ,"ú "éT 

:inniy _ sólkiM adnom _ Ywotdut ti!!e wa' aHy 
YXin "í :tokédaram a dlöf a gem a"I 

 
1133 

 
:eréjdlöf abo% a trob a étnögigév S 

YXe!jéy :"oh ,ár ttet "í s ecneB téjef atzáR 
,tácnát a wa'na"u atkar gidep idloT 

.tádneregretsem a levéjef a etreV 
,tako"an ttotnajruq nebévdekój selé° 

;takos ttovi tnigem :tlocnát tnigem ,ttovI 
:arobmic gerö za ttotrat tekétrém eD 

.arob lőbsetnip a tto"of tnéknárpa wa~ 
 

11133 
 

;atlágrod men sólkiM ,ttotagllahle re%"E 
,arácól a atzúh ,ejef a ttel zéheN 
,ecnemeka+gob a előle tdala%lE 

.ecneB tlügne"le "ú ,lőbétlü tlurobleF 
,absázotalum a tnuéleb si idloT 

:arájraq somzi téq tlurobel nolat%A 
(were za watdagad nabájraq neletzeM) 

.were" samlatah a tláh "ú ,le tdula "Ú 

19 
 
Míg ezek történtek a felső asztalon, 
A kemencénél megpendült a cimbalom: 
Egy öreg cimbalmos hevert a szurdékban, 
Már alutt, de fölkelt, hallva, hogy vendég van. 
Toldi meg a kannát felkapá kezébe, 
És kipattant vele vígan a középre: 
Ivott is, táncolt is: majd leszakadt a ház, 
Bence mindig mondta: „Megárt a bor, vigyázz.” 
 
20 
 
„Árt, nem árt, én avval nem gondolok! haj rá!” – 
És az öreg kannát magasan felhajtá, 
„Búsoljon a lovad, elég nagy a feje; 
Nem volt ilyen kedvem, van száz esztendeje. 
Kannát nekem csaplár! pintet az öregnek! 
Mert nehéz a kanna: kezei remegnek.” 
Megfogadta a szót a bormérő ember: 
Bence a pintesből iszogatott renddel. 
 
21 
 
„Haj rá! haj! lakjuk el a búbánat torát; 
Álmos a csaplárunk: igyuk meg a borát! 
Igyál vén cimbalom: mindjárt rád locsolom.” 
„Belém inkább uram: amúgy iszonyodom.” 
„Magadéból ingyen! hallod-e kocsmáros! 
Tégy úgy, mintha innál.” „Uram! nem lesz káros?” 
„Ha csak ennyit tudtok” – monda Miklós – „inni: 
Igya meg a föld a maradékot: így ni!” 
 
22 
 
S végigönté a bort a szoba földjére: 
Rázta fejét Bence s így tett rá, hogy: „éjnye!” 
Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, 
Verte a fejével a mestergerendát. 
Széles jókedvében kurjantott nagyokat, 
Ivott, megint táncolt: megint ivott sokat; 
De mértéket tartott az öreg cimbora: 
Csak apránként fogyott a pintesből bora. 
 
23 
 
Egyszer elhallgatott, Miklós nem dorgálta; 
Nehéz lett a feje, húzta a lócára, 
Elszaladt előle a boglyakemence, 
Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence. 
Toldi is beléunt a mulatozásba, 
Asztalon leborult két izmos karjára: 
(Meztelen karjában dagadtak az erek) 
Úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek. 
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  ;wenknüki"e dodut inlah tti am lleq geMy 
 Ywenrebme tloh a nátzo ójah a géskü% meN 
iavsolI 

 
 

wené wide"eneziT 
 
1 
 

,tége!epöq sorip lanjah a évevlöF 
,télef wantlobgé za elev atrakatle S 

, ?abáhur !osráb a se!éq +o tlov men eD 
.abádrá' !ége% a nostnallip en eb "oH 

,nokalba ttöröt "e lemme%léf tniketeB 
,nodap "e nneb ajtál tsomlabmic a wa' táH 

,lánáglo% gerö za tebe"e tál mes nniQ 
.lánávol ógiR ój izgév táglod ikA 

 
11 
 

,nabáduB sé netseP etniketté% nátzA 
:nabánuD selé% a tágam ettegezéN 

,ajbah a ttel sorip wenzívó+of anuD 
.atjar tto%ú wanó' anrab "e népezöQ 

,ttezeve ,bé"e men ,idloT nabkanó' A 
;teziv a tápal a atlozroblef e××eM 

,lóbsagam a watlluh weppö' órpa se!éF 
.lóbsirálaq sorip wénse ropáz ahtniM 

 
111 

 
,nezív "an a idloT tlektá si ramahka~ 

,ne%ér iadub a tájkanó' étökgeM 
,eném nesebes-"an s előleb ttollá%iQ 

:enéq iken ima ,ta+o nessereq "oH 
,wanágam táhur sé trev"ef so!ara pé° 

,wanávol ógiR ój tomá%re% jú arfiC 
,ajáglo% űh ttozoh tika ,wanógiR A 

.ajápirap sevdeq tlov za si nohtto treM 
 

1111 
 

;to"an ,tepé% ,t=iap :tnávíq tima si tteV 
,tto"ah men tot%arap óba% a ná!ámloD 
;tnámo%ap!ara za etpeleb ttünedniM 

,t!ágozub úllot téh ,tlécnáp ,tokasis tteV 
,trev"ef eléfnednim ,si t+ereg ,si tájpoQ 

;trev 'ávoq wibbojgel a náduB teke+eM 
;tomá%re% sognallas ,so!ara ,sötsüzE 

.ttolrásávgem tnednim :zá% tnim iXXa ó% "E 
 

            „Meg kell ma itt halni tudod egyikünknek; 
              Nem szükség a hajó oztán a holt embernek” 
        Ilosvai 
 
 
Tizenegyedik ének 
 
1 
 
Fölvevé a hajnal piros köpenyegét, 
S eltakarta vele az égboltnak felét, 
De nem volt oly kényes a bársony ruhába' , 
Hogy be ne pillantson a szegény csárdába. 
Betekint félszemmel egy törött ablakon, 
Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon, 
Kinn sem lát egyebet az öreg szolgánál, 
Aki dolgát végzi jó Rigó lovánál. 
 
2 
 
Aztán széttekinte Pesten és Budában, 
Nézegette magát a széles Dunában: 
Duna folyóvíznek piros lett a habja, 
Közepén egy barna csónak úszott rajta. 
A csónakban Toldi, nem egyéb, evezett, 
Messze felborzolta a lapát a vizet; 
Fényes apró csöppek hulltak a magasból, 
Mintha zápor esnék piros kalárisból. 
 
3 
 
Csakhamar is átkelt Toldi a nagy vízen, 
Megköté csónakját a budai részen, 
Kiszállott belőle s nagy-sebesen méne, 
Hogy keressen olyat, ami neki kéne: 
Szép aranyos fegyvert és ruhát magának, 
Cifra új szerszámot jó Rigó lovának, 
A Rigónak, akit hozott hű szolgája, 
Mert otthon is az volt kedves paripája. 
 
4 
 
Vett is amit kívánt: paizst, szépet, nagyot; 
Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott, 
Mindenütt belepte az aranypaszománt; 
Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt, 
Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert, 
Melyeket Budán a legjobbik kovács vert; 
Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot; 
Egy szó annyi mint száz: mindent megvásárlott. 
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2 
 

,nepé% ttözötlölef ,tré abádrá' a "oH 
,nebézeq átagrof tá!ágozub salloT 

,nájámiraq gé za pan a lef ttúb rokkA 
.nájáhur úif a eme% tdaka si geM 

,evtse panget ika ,tlov za mes ógiR A 
,evtsef erní% ekrü% larrop itú ,larráS 

,rágob etekef a tnim ,etekef menaH 
.ráguspan se!éf a nérő% ttolmakislE 

 
12 

 
,tomá%re% akla! a wátdaár rokim táH 

Xttolmálli' ,ttogo"ar "oh ,iken ttelli tniM 
,idloT ajádzag ój tlü arátáh rokiM 

.inlocnát ttedzekle s tágam etzénlüröQ 
,ludaba% tsom ika ,lé% a tnim s YXppohy rokkA 

;ludav nelte"eq +o ól a tidloT ettiV 
;anátu ttogallab lemme% se!!öq ecneB 

.ajádzag siq előt ttev mes tú'úb "oh ,tjáF 
 

112 
 

xnelé% iadub a ttalaze tnétröt iM 
.melé%eble si tza ,wa' ár wotassagllaH 

;avnovlef tto alav arotás +áriq A 
;av!oprotás a tlov lőbme+es wéq at%iT 

,(wodnom men ti'iq ah) mölkö za tnim ,alóR 
:wotjob !ara "an +o lüröksöröq watgóL 

rotáb ,lőtibböt a tte%remsöiq e%%eM 
.rotás irú wos a natto etré tsám"E 

 
1112 

 
,evmöt aródagad wőgner soraq agárD 

,evröttá la!!ara ,avnoveb la!!osráB 
,leddner pé% űrö!ö" nabrotás a watllÁ 
.rebme tehlezpéq men rám tekebbe% lénkiQ 

,nepézöq őlleq a tlov si wé% gerö "E 
,nepé% evzék/ipiq levőkagárd se!éF 

,atlomraq tedlöf a levémröq !ara "aN 
.avnov tlov éb etni% laccórkop !osráb +eM 

 
11112 

 
,lattálroq evt%eker watlov le wartás A 
;latlá noza inpél want%arap tlov soliT 
rebme wedrémöt sé pén serev"ef lüvíQ 
.lemme% etle!le djam takartás serü zA 

lüleftéq tálroq a tlú! giájtrap anuD 
,lüleb notálroq a tdaram rét serü "aN 

géle si wanrásávahram "e "oh ,na+O 
.wénet%ere ado táhram a ah ,enneL 

5 
 
Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen, 
Tollas buzogányát forgatá kezében, 
Akkor bútt fel a nap az ég karimáján, 
Meg is akadt szeme a fiú ruháján. 
A Rigó sem az volt, aki tegnap estve, 
Sárral, úti porral szürke színre festve, 
Hanem fekete, mint a fekete bogár, 
Elsikamlott szőrén a fényes napsugár. 
 
6 
 
Hát mikor ráadták a nyalka szerszámot, 
Mint illett neki, hogy ragyogott, csillámlott! 
Mikor hátára ült jó gazdája Toldi, 
Körülnézte magát s elkezdett táncolni. 
Akkor „hopp!” s mint a szél, aki most szabadul, 
Vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul; 
Bence könnyes szemmel ballagott utána; 
Fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája. 
 
7 
 
Mi történt ezalatt a budai szélen? 
Hallgassatok rá csak, azt is elbeszélem. 
A király sátora vala ott felvonva; 
Tiszta kék selyemből volt a sátorponyva; 
Róla, mint az öklöm (ha kicsit nem mondok), 
Lógtak köröskörül oly nagy arany bojtok: 
Messze kiösmerszett a többitől, bátor 
Egymást érte ottan a sok úri sátor. 
 
8 
 
Drága karos rengők dagadóra tömve, 
Bársonnyal bevonva, arannyal áttörve, 
Álltak a sátorban gyönyörű szép renddel, 
Kiknél szebbeket már nem képzelhet ember. 
Egy öreg szék is volt a kellő középen, 
Fényes drágakővel kipitykézve szépen, 
Nagy arany körmével a földet karmolta, 
Mely bársony pokróccal szinte bé volt vonva. 
 
9 
 
A sátrak el voltak rekesztve korláttal, 
Tilos volt parasztnak lépni azon által; 
Kívül fegyveres nép és tömérdek ember 
Az üres sátrakat majd elnyelte szemmel. 
Duna partjáig nyúlt a korlát kétfelül 
Nagy üres tér maradt a korláton belül, 
Olyan, hogy egy marhavásárnak is elég 
Lenne, ha a marhát oda eresztenék. 
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3 
 

,evtülef tlov ól%áz "an "e nabtrap-anuD 
;evtöq zehéle! a wanó' akrab-akrat S 
noladlo itsep a gidep nebnölükmeN 

.nobah a tlov wanó' ,nnefado ógoboL 
;e!évös a rebme :zív a actu selé° 

,ejéleb lef wilú! tegi% a népezöQ 
ató pandeteh rám :ze tlov tegi% sokliˇ 

.acóip ópo%rév a pékim ,tlé lerréV 
 

13 
 

,lőlef aráv aduB e' "an a nöj re%"E 
;lőleb notálroq a lavávol "an locnáT 
:ilrém'öb tra"am a ,ná!ú' widokmoráQ 

.inrém elev tágam ejrem ika ,'nin "oH 
noladlo itsep a neletrih emi eD 

:moladair "an sé damát jazmörö "aN 
nápirap etekef wonjab nelteremsI 

.návíq inzőkrém sé zohól%áz a tatgáV 
 

113 
 

,avtá'ob no"av el ejőznellekasiS 
;artáh gobol-gebil llot réhef lórá'ú~ 
,i%ével tallot a (tlov ő ?%ih trem) idloT 

,izétiv +áriq a wenmeret tto trájdniM 
,ajtrat wöt%it "oh tnim ,lallot a wenzeve S 

;artrap iadub a zohóvívjab he' A 
:elev ilére'löf ,allot he' a ní%réV 
.elej golod e tlov wansávíh arjab A 

 
1113 

 
.wetnem wódaríh sro" abráv a ttalazE 
,wedner irú"an wos sé ttöjel +áriq A 

erre%"e nokanó' gidep wonjab téq A 
.er+eh óvívjab a gem ttezekré s tludnI 
,abál a tré totrap tse+ehim ,sólkiM ttO 

:abánuD selé% a atgúreb tákanó~ 
,nobah a za ttotuf ,anzá+o'roq ahtniM 
.noladlo itsep a tárro atgáv abtraP 
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,etdekele' tréim :ézedréq zétiv e~ 

xettet%erele "oh nánuD a tájójaH 
_ gem tlelef "í sólkiM _ Yzétiv ,trébé"e meNy 

:wenrebme "e géle wanó' "e "oh menaHy 
,egév a %el so%á" am tti wenknüki"E 

Y.egéskü% arójah wanttolah a %el men S 
,ettete%%ö tézeq lavva ,idloT adnoM _ 
.ettetílme tnetsI avdok%áhof nógzuB 

10 
 
Duna-partban egy nagy zászló volt felütve, 
S tarka-barka csónak a nyeléhez kötve; 
Nemkülönben pedig a pesti oldalon 
Lobogó odafenn, csónak volt a habon. 
Széles utca a víz: ember a sövénye; 
Közepén a sziget nyúlik fel beléje, 
Gyilkos sziget volt ez: már hetednap óta 
Vérrel élt, mikép a vérszopó pióca. 
 
11 
 
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 ime hirtelen a pesti oldalon 
Nagy örömzaj támad és nagy riadalom: 
Ismeretlen bajnok fekete paripán 
Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván. 
 
12 
 
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. 
 
13 
 
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. 
 
14 
 
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. 
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:dezeq a%dda XzétiVy :aló% "í nátuzA 
;welettetrés mes né ,ahos látnáb mes eT 
,artáh 'nis dáró "e ,si lánnugarah aH 
Yxantá'ob men gem iq no"á solálah a S 

,tére!et sű/%eksav átju! he' a errE 
;tézeq sólkiM elev astnappore%%ö "oH 

,erőle toglod a sólkiM ettever%É 
.etzőlegem rokój tágástárab e' a S 
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,téjere "an tnappor idloT etde%e%%Ö 
;tére!et wonjab a ne!rö% átíro%gem S 

,alúpale%%ö sé ű/%eq a ttedegnE 
.ajju nednim wene' a ttozodasahiQ 

,ludrof ődi "ál ah ,la%savat rokim tnim S 
:ludro'gem pa'géj a né%ere wazáh A 

.négév ajju nednim rév a iq tlúdro' "Ú 
.négéssőre idloT wonjab a tde!rö%lE 
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,lezzéq "ú wa' idloT atdagargem nátzA 

,levéjere ü!rö% tehe' a attagnáR 
;etset a tdavlole ,tzöq ezeq ttogopoR 
:evse erdrét he' a ttögrö!öq "í ergéV 

,molálah dnáviq en Xmaif sedé welréQy 
,molnája deken mí tamono"av nedniM 

,tájáhram wos agárd wenzétiv tékneziT 
Y.tágásdórpa nednim lammagam őlzétiV 
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,neséréq a ttoljah eví% a wanidloT 

,me%évle tadáhramy _ etlelef _ Y"ú ne"eLy 
,monáviq wanmagam mestnároq si tza eD 
.moná% wankoj!a za :létlögem tzétiv téQ 
.detelé modagem ,tán=imala tnim ,tsoM 

:teterégi sőre ttala tih "ét menaH 
,tadázah le énle! regnet +ém rábah "oH 

Y.dabál de%et mesgém arknugá%ro im A 
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,netdeji wonjab a ttodagoflef tnedniM 
:netteq élef wanó' a wetnem levékéb S 

,avdokazúhiken ,he' "an a re%"e táH 
.avzoro gávázzoh lórlutáh zohidloT 

nebérküt anuD a idloT "oh ,e'nere° 
.nebézeq todraq a ápakgem s attálgeM 

YXmolagri Xmele"eQy :e' "an a tlurobeL 
Y.motatumgem datú :lőtnetsI dréq ,jderEy 

15 
 
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. 
 
16 
 
Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, 
S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét; 
Engedett a kesztyű és összelapúla, 
Kihasadozott a csehnek minden ujja.  
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. 
 
17 
 
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.” 
 
18 
 
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.” 
 
19 
 
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.” 
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,ttevle lőthe' wonlá za ő todraq +ema S 
.temle"eq sökörö ikén ttoda lavvA 

,lőtétset a téjef é%temle nebizÍ 
.lőtérév ajádzag draq "an a ttel soriP 

,nodraq a tejef a ajtatumlef idloT 
:notrap a lőleftéq damát ságlavir "aN 

;wantatgobol tól%áz ,wantláiq ,wanlospaT 
.wantagnojruka%%iv ie"eh "an aduB 

 
 

   ,át%aláv zehéjef tető tréza +áriQY 
 Yatada tznépóh iken aról téqnezit sÉ 
iavsolI 

 
wené widettekneziT 
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tehe' a ágofgem sólkiM idloT rokiM 
,ttese erdrét ttogel nebétdeji za sÉ 

,+áriq segéslef a ttednevrögem negI 
,áim mörö "an a eme% tdabál eb!!öQ 

:watlov ettellem wiq ,zohkaru za tló% "í S 
;panloh inív gof men he' a ze ,me%ih "Úy 

:ajtínatgem ika ,errebme tdaka tsoM 
.ajdi% ?"oh s tra"am a azzála" ?"oh roksáM 
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xidloT deremsö men xwonjab a za iq eDy 
;inlodnogle modut men nÉ xiremsi iQ 

,nabmogá%ro zétiv ólavarój "e 'niN 
:majdnom en gem téven s wejremsi en tikA 

,nebzétiv e nav +ema tnim ,tőre +i eD 
;nebzékrebme ahos matlat%apat men nÉ 

,pé% ennel men gidep ;%el ra"am men ,weléF 
Y.tételü'eb ra"am a iq ánív sám aH 
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,temén "avva ra"am ne"el ,tnáribé"Ey 

;tepén ra"am a gem itnem lótsápa' "aN 
,nogadzag támlatuj melőt i%ev si lE 

Y.moda iken té%ér e??ö sokli" idloT 
,elűf-elűh "ú wa' aró% e "röˇ idloT 

xelűvikő si sám e-ajllah ,ttezénté° 
:werebme irú za watgúb-watgúse%%Ö 

.wenetlűrö wanna ,nav e’’ö sokli" "oH 
 

20 
 
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. 
 
 
         „Király azért őtet fejéhez választá, 
           És tizenkét lóra neki hópénzt adata” 
        Ilosvai 
 
Tizenkettedik ének 
 
1 
 
Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet 
És az ijedtében legott térdre esett, 
Igen megörvendett a felséges király, 
Könnybe lábadt szeme a nagy öröm miá, 
S így szólt az urakhoz, kik mellette voltak: 
„Úgy hiszem, ez a cseh nem fog víni holnap; 
Most akadt emberre, aki megtanítja: 
Máskor hogy' gyalázza a magyart s hogy' szidja. 
 
2 
 
„De ki az a bajnok? nem ösmered Toldi? 
Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni; 
Nincs egy jóravaló vitéz országomban, 
Akit ne ismerjek s nevét meg ne mondjam: 
De ily erőt, mint amely van e vitézben, 
Én nem tapasztaltam soha emberkézben; 
Félek, nem magyar lesz; pedig nem lenne szép, 
Ha más víná ki a magyar becsületét.” 
 
3 
 
„Egyébiránt, legyen magyar avvagy német, 
Nagy csapástól menti meg a magyar népet; 
El is veszi tőlem jutalmát gazdagon, 
Toldi gyilkos öccse részét neki adom.” 
Toldi György e szóra csak úgy hűle-fűle, 
Szétnézett, hallja-e más is őkivűle? 
Összesúgtak-búgtak az úri emberek: 
Hogy gyilkos öccse van, annak örűltenek. 
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,atba%iq tehe' a sólkiM gidep rokiM 
,attatumlef nájdraq tájbarad wibbesiq S 
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Y.tadocra izétiv dassatum s deven ddnoM 
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lániabál +áriq a tsom ttese erdréT 
X+áriq segéslef Oy :sólkiM ettedzeq "í S 

,ótufnödlöf "e wa' ,wonjab né wo"av meN 
.ódutnednim a ?jdut xázza mettel na"oH 

,abgássokli" mése , ?"oh modut mes magaM 
:abgáliv selé% a má/áb ttotalkazle S 

,temettet indalef mettöjedi gem nÉ 
Y.temesétetnüb "av ,temle"eq "av inráv S 
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,wan+áriq a sólkiM elé%eb nartáb +I 
:wanájkasis léca tá+étsor ámo!leF 

,ajtazárbá za tlov si sorip ,si !ávlaH 
.atjar wanázot%o mörö sé tanáb treM 
,epéq lataif pé% wan+áriq a tte%teT 

:ebéle nőt tsédréq +i nasajá! trézA 
Yxlánlov aif cnirőL idloT a menedmeNy 

.lánó% e ttötüár levéjef a sólkiM 
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segéslef a tludrof zohkaru za rokkA 
:tedé%eb samlatah ttotrat pékke s +áriQ 

,wotassagllah edi Xmizétiv űh XwarUy 
:wotollah tsom tima ,za gásafért men treM 

,wemre" zétiv a ze erévtset "röˇ idloT 
,temrev wenne nossá na"oh ,nav noza "röˇ S 

,lőbékörö té??ö iq ántahráz na"oH 
Y.lőbégéstezmen a iq ántahdagat ?"oH 
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;matráj erégév trem ,tá!í' nednim moduTy 

:nartáb iken modnom ebéme% tsom trézA 
,etleven want%arap té??ö tdaram návrÁ 

,etle"íri s enneb ttetjes tőre "an treM 
ajraq sőre sólkiM a "oh ,tléf lótta treM 

;ajrakat ab+ámoh téven-téríh ő zA 
,eklel %onog ő za tza ajdut ne%j?ed * treM 

Y.etleven men tréim tnire% ajgnar té’’Ö 

4 
 
Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, 
S kisebbik darabját kardján felmutatta, 
Tüstént parancsolá király ő felsége, 
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte. 
El is mentek azok szép zászlós sajkával, 
S vitték a királyhoz Toldit nagy pompával. 
A király szólt: „Bajnok! nyisd fel sisakodat, 
Mondd neved s mutassad vitézi arcodat.” 
 
5 
 
Térdre esett most a király lábainál 
S így kezdette Miklós: „Oh felséges király! 
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó, 
Hogyan lettem azzá? tudj' a mindentudó. 
Magam sem tudom hogy' , esém gyilkosságba, 
S elzaklatott bátyám a széles világba: 
Én meg idejöttem feladni tettemet, 
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.” 
 
6 
 
Ily bátran beszéle Miklós a királynak, 
Felnyomá rostélyát acél sisakjának: 
Halvány is, piros is volt az ábrázatja, 
Mert bánat és öröm osztozának rajta. 
Tetszett a királynak szép fiatal képe, 
Azért nyájasan ily kérdést tőn elébe: 
„Nemdenem a Toldi Lőrinc fia volnál?” 
Miklós a fejével ráütött e szónál. 
 
7 
 
Akkor az urakhoz fordult a felséges 
Király s ekkép tartott hatalmas beszédet: 
„Urak! hű vitézim! ide hallgassatok, 
Mert nem tréfaság az, amit most hallotok: 
Toldi György testvére ez a vitéz gyermek, 
S György azon van, hogyan ásson ennek vermet, 
Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből, 
Hogy' tagadhatná ki a nemzetségéből.” 
 
8 
 
„Tudom minden csínyát, mert végére jártam; 
Azért most szemébe mondom neki bátran: 
Árván maradt öccsét parasztnak nevelte, 
Mert nagy erőt sejtett benne s irígyelte, 
Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja 
Az ő hírét-nevét homályba takarja; 
Mert — de'jszen tudja azt az ő gonosz lelke, 
Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.” 
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;woda temle"eq mí nödlöf a deken nÉy 

;gof inda si netsI melémer ,tnetsI dréQ 
,llá% dár ah ,dokotrib nebgéssekéb dajríB 

.lánádzag bboj ,navgem atóim ,za tlov meN 
,dé%mo% a ne"el en dosogarah "oh sÉ 
:té%ér ajda deken tnéknö dá/áb emÍ 

xdetré xnav "ú edmen Xrévtset ódagatréV 
Yxdetrégi wendé'ö dokotrib iső "oH 
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,ar+áriq a ttetev tekeme% tderem "röˇ 
Xaráva% inadnom te-men trem "ohed jeH 

!ágop ú!o%i sé ,eme% ttogolliv treM 
.nákolmoh +áriq a ttelletétös garaH 

xtelelef a negiy _ +áriq a dnom _ Ynav lóJy 
;televelkörö %rí am gém lőrrE Xnav lóJ 

,walatlábórpiq "í nátuim ,gidep tsoM 
Y.walassál en ébböt lánmoravdu :modnoM 
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Xmo+áriq segésleFy :sólkiM tsom tlaló%geM 

;mo"áv es teppe' "e arákotrib má/áB 
,a/áb ,deit ne"el ,lleq mes émagam A 

;agásnáviq devi% !évsöf elev wéjleT 
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;wenrebmezöq nápu' ,ebégres eb ne"eV 
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Y.motrat lavva ,ne%el megéskü% erimA 
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„Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap, 
S úgy talált megütni egy bosszantó inast; 
Kivallák szolgái, mi módon tartatott 
A testvéröccsére embervadászatot. 
Nem úgy van, Toldi György? de úgy van! a király 
Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál? 
Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni, 
Ki csupán magától ennyire bírt menni!” 
 
10 
 
Nagy tetszés követte a király beszédét, 
Zsenge korához ily ritka bölcsességét: 
Toldi György pedig lesüté fejét mélyen, 
Csakhogy a föld alá nem bútt szégyenében. 
A király most szemét Miklósra vetette. 
Vállát kegyelmesen meg-megveregette; 
És monda nyájasan: „Ifju vitéz, állj fel: 
Eladott a bátyád, de többször nem ád el.” 
 
11 
 
„Én neked a földön ím kegyelmet adok; 
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog; 
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll, 
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál. 
És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, 
Íme bátyád önként neked adja részét: 
Vértagadó testvér! nemde úgy van? érted? 
Hogy ősi birtokod öcsédnek igérted?” 
 
12 
 
György meredt szemeket vetett a királyra, 
Hej dehogy mert nem-et mondani szavára! 
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány 
Harag sötétellett a király homlokán. 
„Jól van” – mond a király – „igen a felelet? 
Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet; 
Most pedig, miután így kipróbáltalak, 
Mondom: udvaromnál többé ne lássalak.” 
 
13 
 
Megszólalt most Miklós: „Felséges királyom! 
Bátyám birtokára egy cseppet se vágyom; 
A magamé sem kell, legyen tied, bátya, 
Teljék vele fösvény szived kivánsága; 
Csak azon könyörgök mostan felségednek: 
Vegyen be sergébe, csupán közembernek; 
Jó az Isten, jót ad: megszerezi kardom, 
Amire szükségem leszen, avval tartom.” 
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;wemre" na+o "él eNy :+áriq "an a tleleF 
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:todraq sezer arfic "an "e lórákereD 

,ezer a tlov !ara ,ajárfic a tnáméˇ 
YXe%en ,lef dsöQy :adnom s attotju! wanidloT 
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,a+áriq antahda s antahdnom es timmeS 

,anláni' temörö +i wanidloT imA 
:enlére' "ohed jeh trégásgadzag ,tréznéP 

.enzén mes ado gém wené'niq suiráD 
,innö%ökgem nepé% si atraka trézA 
,innöj erévle! a traka men ó% a eD 

,etré tletzehen men nabnoza +áriq A 
.etré no"an névle! ví% ű"ü"e za treM 
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,!áih nojdaram en nebémörö "oh sÉ 

,náviq eví% tima ,zadnim wéjleteb "oH 
,lőle tsom wéndődzeq amlá ahtnim nepÉ 

.lőlef wotálroq a inőj ajtál táj!A 
,ebéle ttotuf sé tnednim ttetjeleflE 

,ebélö solécnáp átíro% evlémiQ 
,tteteven men ,trís men ,mes wi"e ttoló% meN 

.ttegem wotáh a ttír ecneB gerö za wa~ 
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,atmo! tekövi% +em ,mörö "an a ergéV 
,attotnoiq tégrém ,gellöf sehret a tniM 

,ttolluh nesegésőb ropáz a lőbköme° 
:ttoló% "í énidloT levví% tlü!!öq rokkA 
,motazgam űrö!ö" ttezeklel lőtmekleLy 

;motahtál re%"e gém tadácro pé% "ohka~ 
Xwenétnevel lelli no"an eb X"av pé% eB 
Y.wenbé"e tedegét ttetmeret mes netsI 
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,metlődnevöjgem meNy :adnom gidep sólkiM 

xmelőleb %el wonjab bbótu "av bbőle "oH 
:wenéjere magam tza mönö%öq men eD 

.wenémle"eq gadzag netsI za mönö%öQ 
,wnülére' te+ehkal le""röˇ idloT tsomráM 

:wnülé tti gidep im ,"em abulaf"aN Ő 
;widesedé mázzoh si ő nát ahalaV 

Y.witemet men le gím ,wéjdek"íri ,men aH 

14 
 
Felelt a nagy király: „Ne légy olyan gyermek; 
Hogyan vennélek én hitvány közembernek? 
Királyi fejemhez választalak téged 
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.” 
De míg ezt elmondta, azalatt leoldott 
Derekáról egy nagy cifra rezes kardot: 
Gyémánt a cifrája, arany volt a reze, 
Toldinak nyujtotta s monda: „Kösd fel, nesze!” 
 
15 
 
Semmit se mondhatna s adhatna királya, 
Ami Toldinak ily örömet csinálna, 
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne: 
Dárius kincsének még oda sem nézne.  
Azért akarta is szépen megköszönni, 
De a szó nem akart a nyelvére jönni, 
A király azonban nem neheztelt érte, 
Mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte. 
 
16 
 
És hogy örömében ne maradjon hiány, 
Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván, 
Épen mintha álma kezdődnék most elől, 
Anyját látja jőni a korlátok felől. 
Elfelejtett mindent és futott elébe, 
Kimélve szorítá páncélos ölébe, 
Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, 
Csak az öreg Bence rítt a hátok megett. 
 
17 
 
Végre a nagy öröm, mely szivöket nyomta, 
Mint a terhes fölleg, mérgét kiontotta, 
Szemökből a zápor bőségesen hullott, 
Akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott: 
„Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom, 
Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom; 
Be szép vagy! be nagyon illel leventének! 
Isten sem teremtett tégedet egyébnek.” 
 
18 
 
Miklós pedig monda: „Nem megjövendőltem, 
Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem? 
De nem köszönöm azt magam erejének: 
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének. 
Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk, 
Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk: 
Valaha tán ő is hozzám édesedik; 
Ha nem, irígykedjék, míg el nem temetik.” 
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,wemre" sáilad a táj!a ettere% "Í 

;wenmelere% alí! gém átnáb men téví° 

,agástárab sótrat la!!o%%a nől si meN 

.argássazáh ahos ttepél mes nátuzA 

,előleb ttodamát zétiv setenetteR 

,ettőle gésnelle za tlluh ardóm-%álaQ 

;togá%ro ,t+áriq a ,tneltőre za etdéV 

.takákinórq watrí lóriaglod-adu~ 
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,wanájgarah tnelle ttotahllá mes ikneS 

,wanájtárab atdaado si tégni eD 

,laggá%ro za iknes ttedeknelle men ah S 

.lakkárobmic gív a ttozá!at tsemörÖ 

,teke'niq sé tedlöf ,táhram wos tto"ah meN 

:tekemre" ódóvic negéskörö za meN 

,erkö gáliv %ége löf ré men leviq ,eD 

.erkörö tdaramnnef even-eríh ő'iD 
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Így szerette anyját a daliás gyermek, 

Szívét nem bántá még nyíla szerelemnek; 

Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága, 

Azután sem lépett soha házasságra. 

Rettenetes vitéz támadott belőle, 

Kalász-módra hullt az ellenség előtte, 

Védte az erőtlent, a királyt, országot; 

Csuda-dolgairól írtak krónikákat. 
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Senki sem állhatott ellent haragjának, 

De ingét is odaadta barátjának, 

S ha nem ellenkedett senki az országgal, 

Örömest tanyázott a víg cimborákkal. 

Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket, 

Nem az örökségen civódó gyermeket: 

De, kivel nem ér föl egész világ ökre, 

Dicső híre-neve fennmaradt örökre. 
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