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Toldi tette

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
1) Hallgassátok meg a következő bűnügyi tanúvallomást!
2) Mit jelentenek a tanú vallomásából kiemelt kifejezések? Kösd össze a
kifejezést a jelentésével!
3) A tanúvallomás alapján töltsétek ki a jegyzőkönyv hiányzó részleteit! Húzd
alá a megfelelő szót!

Toldi tette
Kovács

Antal

(idős,

nagyfalui

parasztember)

tanúvallomása

a

malomköves gyilkossági ügyben
„Én, kérem, tősgyökeres nagyfalui vagyok, és büszkén mondhatom, hogy már
karon ülő koruk óta ismerem a Toldi fivéreket. Egyem a szívét! Csoda egy gyerek
volt a kisebbik, a Miklóska! Még egy olyan kis vasgyúrót nem hordott a hátán a
világ! De a bátyját, azt a Gyurkát sohase állhattam. Mióta világ a világ

1

13.

Toldi tette

nyivákolós, árulkodós kis kölyök volt a Gyuri. A szeme sem állt jól.
Gyerekkoruktól folyton csak bepanaszolta az öccsét az apjuknak - szegény
megboldogult Lőrinc bácsinak -, meg állandóan elvette a kedvenc faparipáját…
Csúnya egy természete volt annak a Gyurkának... No, de nem is akadtak
barátai! Átvágott az mindenkit, ha úgy kívánta az érdeke. Tán még szegény
szülőanyját is eladta volna, ha teheti… mert hát a pénzt, azt mindenek felett
szerette.
Ezért gyűlölte annyira nyomorult öccsét is: nem akart a családi vagyonon
osztozni senkivel. Az pedig, hogy Miklóska mégiscsak az édes öccse, a
legkevésbé sem érdekelte. Fájt a foga az öccse részére, meg irigy is volt rá,
mert az anyja jobban szerette őt.
Hogy paraszti sorban kellett élnie az öccsének? Az is a Gyurka bűne. Nem
hagyhatta, hogy Miklóska vele menjen a királyi udvarba, mert gyorsan kiderült
volna, mennyivel különb ember meg bátrabb vitéz, mint a bátyja. Meg persze
nehezebb lett volna a király orra előtt kisemmiznie szegény öccsét.
Paraszti életet élve nem sok vizet zavarhatott szegény fiú. És parasztnak is
tekintette a Miklóskát ez a Gyuri! Sőt még saját katonáitól sem várta el, hogy
tiszteljék. Ezért merték őt heccelni, gúnyolni… hogy aztán úgy felindult, hogy
elvetette azt a malomkövet… Aztán tudjuk mi lett. Szegény Miklós gyilkossá lett,
és menekülnie kellett…”
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Párosító feladat
Mit jelentenek a tanú vallomásából kiemelt kifejezések?
Kösd össze a kifejezést a jelentésével!

KIFEJEZÉS

JELENTÉSE

tősgyökeres

erős, izmos

a szeme sem áll
jól

vágyott rá

mióta világ a világ

több generáció óta itt élő

vasgyúró

megbízhatatlan, alamuszi

átvág

felidegesít, ingerel

fájt rá a foga

mindig is, nagyon régóta

heccel

becsap
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Feleletválasztó feladat
A tanúvallomás alapján töltsétek ki a jegyzőkönyv
hiányzó részleteit!
Húzd alá a megfelelő szót!

JEGYZŐKÖNYV
Bűntett: gyilkosság/lopás
Feltételezett elkövető: Kovács Antal/Toldi Miklós /Toldi György
A bűntett helyszíne: Kisfalu/Nagyfalu
Bűnjel: malomkő/faparipa
Indíték: irigység/hirtelen felindulás
Előzmények:
A gyanúsított T. Miklós és bátyja, T. Lőrinc/T. György közötti viszony
kamaszkoruk/gyermekkoruk óta feszültségekkel volt tele.
Tanúk elmondása szerint a gyanúsított bátyja irigyelte/szégyellte
öccsét, mert azt jobban szerette az édesanyjuk; továbbá
ígéretet/igényt tartott öccse vagyonára is.
A gyanúsítottat a bátyja nemesi/paraszti sorban tartotta, mert attól
félt,
hogy
a
királyi
udvarban
öccsének
nagyobb
lesz
a
becsülete/területe, mint neki. A gyanúsítottat a bátyja lenézte, és
katonáitól sem várta el, hogy megalázzák/tiszteljék.
A bűntett leírása:
A gyanúsítottat a bátyjának katonái mulattatni/gúnyolni, majd dobálni
kezdték, mire a fiú hirtelen haragból egy malomkövet dobott közéjük,
ezzel kioltva egyikük életét.
Megjegyzés:
A gyanúsított ellen nyomozás folyik emberölés alapos gyanújával. A
gyanúsított jelenleg előzetesben/szökésben van.
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