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Felkészülési útmutató az online fordulóhoz 

 
 
Bibliai történet 

Isten megjelenik Mózesnek, és elhívja őt 

1 Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a 
juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2 Ott 
megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, 
hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. 3 Akkor Mózes ezt 
mondta magában: Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a 
csipkebokor? 4 Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a 
csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt 
vagyok! 5 Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert 
szent föld az a hely, ahol állsz! 6 Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, 
Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert 
félt rátekinteni az Istenre. 7 Az Úr pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát 
Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem 
fájdalmukat. 8 El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket 
arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, 
az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére. 9 Bizony, eljutott hozzám Izráel 
fiainak segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az 
egyiptomiak. 10 Most azért menj! Elküldelek téged a fáraóhoz: vezesd ki népemet, 
Izráel fiait Egyiptomból!11 Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, 
hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izráel fiait? 12 De Isten azt 
mondta: Bizony, én veled leszek! Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor 
kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az 
Istent.13 De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt 
mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, 
hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? 14 Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki 
vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok” küldött engem 
hozzátok.15 Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az Úr, atyáitok 
Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az 
én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre! 16 Menj, 
gyűjtsd össze Izráel véneit, és mondd meg nekik: Az Úr, atyáitok Istene: Ábrahám, 
Izsák és Jákób Istene megjelent nekem, és azt mondta: Számon tartalak benneteket 
és mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, 17 és elhatároztam, hogy elviszlek 
benneteket az egyiptomi nyomorúságból a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a 
hivvi és a jebúszi nép földjére, a tejjel és mézzel folyó földre.18 Ők majd hallgatnak a 
szavadra. Azután menj be Izráel véneivel együtt Egyiptom királyához, és ezt 
mondjátok neki: Az Úrral, a héberek Istenével találkoztunk. Hadd menjünk azért ki 
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háromnapi járóföldre a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek, az Úrnak! 19 Én ugyan 
tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az 
erőszaknak enged majd, 20 de én kinyújtom a kezemet, és megverem Egyiptomot 
mindenféle csodával, amelyet véghezviszek benne. Majd azután elbocsát 
benneteket. 21 És jóindulatot ébresztek e nép iránt az egyiptomiakban, úgyhogy 
amikor eljöttök, nem jöttök üres kézzel. 22 Minden asszony kérjen a 
szomszédasszonyától és lakótársától ezüst és arany ékszereket meg ruhákat, és 
adjátok azokat fiaitokra és leányaitokra: így szereztek majd zsákmányt Egyiptomtól. 

https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3 

 
Mesék 
 
1. 
http://mesebazis.com/tuz/ 
 
A TŰZ 

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Szegények voltak, szegényebbek 
a templom egerénél. Akármibe fogtak, nem volt azon Isten áldása, s ha búzát vetettek 
a földbe, zab kelt ki, de ha zabot vetettek, sohasem kelt ahelyett búza. A szegény 
embert sírba vitte a sok bánat s keserűség, a legények pedig, ahogy az apjukat 
elföldelték, világgá mentek. Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen, hét nap s hét 
éjjel meg sem állottak. A nyolcadik nap összetalálkoznak két vándorral: Krisztus urunk 
volt az egyik, Szent Péter a másik.– Hová, merre, legények? – kérdi Krisztus urunk. 
Felelt az idősebb:– Megyünk világgá, szerencsét próbálunk, mert otthon semmiben 
sem volt szerencsénk. 
– Hát aztán te mi szeretnél lenni? – kérdé a legidősebbtől. 
– Gazdaember, uram, gazdaember. 
– No, ez nem túlságos kívánság – mondá Krisztus urunk. – Ahol van, ni, egy udvarház. 
Ülj belé bátran, s gazdálkodj, de aztán, hallod-e, meg ne feledkezzél a szegényekről! 
– Nem, uram, nem – hálálkodott a legény, s ment egyenest az udvarházba. 
– Hát te mi szeretnél lenni? – kérdé a középsőt. 
– Juhász, uram, juhász. 
– No, ez sem túlságos kívánság. Ahol van egy esztena, ülj bele! Ami juhot találsz, a 
tied. De hallod-e, meg ne feledkezzél a szegényekről! 
– Nem, uram, nem – fogadkozott a középső is. 
– Hát te, fiam, mi szeretnél lenni? – kérdi a legkisebbik fiút. 
– Halász, uram, halász. 
– Ez már csakugyan nem túlságos kívánság. Ahol van a folyó partján egy kis házikó, 
házikó előtt csolnak és háló, eredj, legyen a tied! De meg ne feledkezzél a 
szegényekről! 
– Nem, uram, nem – fogadta a harmadik legény is. 

http://www.kissbalint.hu/
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3#19
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3#20
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3#21
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3#22
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3
http://mesebazis.com/tuz/


 

ORSZÁGOS REFORMÁTUS 

MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI 

ÉS KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
KISS BÁLINT  

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

6600 Szentes, Kossuth tér 2. 
 (63) 562 – 362 

http://www.kissbalint.hu 
multimediasverseny@gmail.com 

 

   

 

Na, telt-múlt az idő, közben Krisztus urunk bejárt Szent Péterrel országot-világot, s 
esztendőre, kettőre visszakerültek oda, hol a három legényt hagyták. Mondja Krisztus 
urunk Péternek: 
– Eredj, Péter, menj be a gazdához, s kérj tőle fehér kenyeret Isten nevében! 
Bement Péter, s hát a szegény legényből olyan nagy úr lett, hogy minden zsebében 
egy aranyóra volt, s egyszerre három tajtékpipából fújta a füstöt. Hátul a csűröskertben 
hat cséplő verte a búzát. Köszön Péter illendőképpen, kér abból, amit Isten adott, de 
a gazdag ember kikergette, s meg is lazsnakolja,* ha hirtelen el nem szalad. 
– No, ez jól kifizetett – panaszkodék Péter. 
– Jól van, jól – mondá Krisztus urunk -, eredj csak vissza, s kérj egy marék szóratlan* 
búzát! 
Visszamegy Péter nagy szepegve, s kérte a gazdát: 
– Bár egy marék szóratlan búzát Isten nevében! 
Nagy kérésre, könyörgésre ezt adott. 
– Te Péter – mondá Krisztus urunk, mikor Péter visszajött a búzával -, eredj át annak 
a szegény özvegyasszonynak az udvarára, s égesd el ott a búzát! 
Megy Péter a szegény özvegy udvarára, ott a búzát meggyújtotta, s hát – lássatok, 
halljatok csodát! – csak úgy ömlött a búza: elég lett volna a falunak egész esztendőre. 
Látja ezt a gazdag ember, gondolja magában: ha abból a marék búzából tenger sok 
búza lett, mennyi lesz majd az övéből! Hátrakiált a cséplőknek: 
– Hé, hagyjátok félbe a cséplést, gyújtsátok meg a búzát! 
A cséplők kétszer sem mondatták, egyszeriben meggyújtották a búzát. De bezzeg 
ebből a tűzből nem lett búza: elégett a csűr, a ház, porrá lett a rossz szívű gazdának 
mindene. 
– No, uram – mondá Péter -, ezt ugyan jó keményen megbüntetted. 
– Ne beszélj semmit, Péter, eredj a juhászhoz, s kérj attól is valamit! 
Megy Péter a juhászhoz, de ez ráuszította a kutyákat, ahelyett hogy bár egy falat 
kenyeret adott volna. 
Fut vissza Péter nagy lelkendezve, s mondja, mi történt. 
– Láttam, Péter, de csak eredj vissza, s kérj tőle bár egy csupor savót, s ha ád, öntsd 
fel az esztena fedelére. 
– Uram, összetépnek a kutyák. 
– Ne félj, Péter, amíg engem látsz! Eredj! 
Visszamegy Péter, s mondja a juhásznak: 
– Hallod-e, juhász, tenger sok juhod van, adj bár egy csupor savót! 
– Jól van, nesze, amit a kutyák meghagytak. 
Éppen egy csuporra való volt. Péter azt is megköszönte illendőképpen, s aztán 
felöntötte az esztena tetejére. Hát, uramteremtőm, abban a szentséges szent 
minutában tűzbe borult az esztena, s porrá égett minden, de minden! 
– No, ezt ugyan jól megbüntetéd! – mondá Péter. 
– Hallgass, Péter, ne járjon annyit a szájad! – inté Krisztus urunk, s mentek a 
halászhoz. 
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Mennek a folyóhoz, s hát a halász éppen akkor köt ki a túlsó parton. Átkiált Krisztus 
urunk: 
– Te jó ember, vígy át a vízen! 
A halász egyszeriben megismerte a két vándort, átevezett érettük, s beleültette a 
csónakba. Ám amint eveztek a vízen keresztül, egyszerre csak csúnya sebek lepték 
el Krisztus urunk testét. Látja ezt a halász, s kérdi igaz szívvel: 
– Ugyan bizony van-e ennek valami orvossága? 
– Hej, fiam, ennek csak egy orvossága van. Ha megkennéd a szopós gyermeked 
vérével, mindjárt meggyógyulna. 
Megszomorodott erre a halász, a könnye kicsordult. De amint hazaértek, vérét 
eresztette tulajdon édes gyermekének. Aztán bekente vérrel a sebeket, s hát azok 
csakugyan egyszerre meggyógyultak. 
– Péter – szólt most Krisztus urunk -, eredj, s dobd a gyermeket az égő kemencébe! 
Sírt a halász, sírt a felesége, gyökeréből fájt a szíve mind a kettőnek, de nem szóltak 
semmit: legyen meg az Úr akaratja. 
Péter elment, s a gyermeket bevetette a kemencébe. 
Egy percre, kettőre azt mondja Krisztus urunk a halásznak: 
– Eredj, fiam, nézz ki, vár a gyermeked! 
Megy a halász, s hej, de nagy örömre változék nagy szomorúsága! Ihol, ott ül a 
kemence tetején a gyermek, két kezében két aranyalma, s azzal játszadozik. 
Térdre borult a halász Krisztus urunk előtt, s úgy köszönte isteni nagy jóságát. Mondá 
Krisztus urunk: 
– Kelj fel, fiam, ne köszönj nekem semmit, köszönj mindent a te jó szívednek! Eredj 
most ki a mezőre, s mérj ki magadnak akkora helyet, amekkora tetszik. Abból 
megélhetsz halálodig. De ezután se feledkezzél meg a szegényekről! 

Ezt mondá Krisztus urunk, s eltűnt Szent Péterrel. 

2. 

https://www.nepmese.hu/component/mtree/mesek/tuendermesek/a-tuzmadar 
 

A tűzmadár 

  Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s a szegény embernek 
három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben a kicsi 
kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki látta, megcsudálta. 
  Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja hét mérföldre 
terjedt, olyan is, hogy ha valaki hozzányúlt, megcsendült s csengett, mint az 
aranycsengő. De nem sok öröme volt a szegény embernek ebben a sok szép, 
csodálatos virágban, mert éjnek idején berepült egy tűzmadár, akinek a tolla s a 
szárnya olyan volt, mintha lánggal égett volna, s mire észrevette magát a szegény 

http://www.kissbalint.hu/
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ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, a jó isten 
tudja, merre.   
 Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a 
szegény ember, de vagy elaludott, vagy ha el nem aludott, a tűzmadár lánggal égő 
tolla egy percre, kettőre elvette a szeme világát. Sem meg nem lőhette, sem meg nem 
foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a két idősebb fia is. Akkor 
aztán Laci próbált szerencsét, a legkisebb fiú. Egy hétig a szemét le sem hunyta, de a 
tűzmadár nem jött el.  Hanem a hetedik éjen egyszerre csak beröppent, s éppen 
arra a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott volt. Egyik kezével befogta 
a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll maradott a kezében: 
a tűzmadár elrepült. Hát hiába, nem tudják megőrizni a rózsákat.  
 Azt határozzák a legények, hogy elmennek hetedhét ország ellen, s addig meg 
sem nyugszanak, amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, 
mendegélnek, s hetedik nap rengeteg erdőbe érnek, rengeteg erdőben egy virágos 
kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A két 
idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, 
bementek, s egyik bokorról rózsát szakasztottak.  
 Hát uram-teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy hétrőfös 
szakállú ember, megragadja a két legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó 
világba.  Laci egyedül maradott. Nem tudta, mit csináljon, merre menjen a bátyjai 
után. Gondolta, majd csak valahogy elé kerülnek, vagy így, vagy úgy. Ment tovább 
nagy búsan, s amint megy, mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát, s annak a 
sziklának a hasadékában egy kardot. Odamegy, kihúzza a kardot, s íme, abban a 
pillanatban a kard után kiugrik egy hétfejű sárkány.  
No, Lacinak sem kellett több. Neki a sárkánynak, s addig vagdalkozik jobbra-balra, 
előre-hátra, míg a sárkánynak mind a hét fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött 
a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmosakodott a sárkány vérében, s olyan 
erős lett, mint egy óriás.  
 Akkor elindult be a szikla hasadékán, de még kettőt sem lépett, jön szörnyű 
morgással szembe az ezüstmedve.  
 Megnézik egymást, összekapnak; ropogott a csontja mind a kettőnek, de Laci 
erősebb volt, s úgy vágta földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. 
 Azt mondta a medve: - Látom, hogy erősebb vagy, te legény, hagyd meg az életemet, 
bizony nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem. 
 - Nem kívánok én egyebet - mondotta Laci -, csak vígy el a tűzmadárhoz.  
- Ülj fel a hátamra, viszlek. Felül Laci a medve hátára, azzal megiramodik az a rettentő 
nagy állat, vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, 
egyszerre csak megállott egy kacsalábon forgó gyémántpalota előtt, s mondotta 
Lacinak:  
- Eredj, menj fel ebbe a várba, ott van a tűzmadár üvegkalickában. Most alszik a várban 
mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúlj bele a kalickába, hogy a kezed hozzá 
ne érjen, mert ha megcsendül, fölébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz.  
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Fölmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja. Bedugja 
a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért, s akkorát csendült a kalicka, hogy egyszeriben 
talpon termett az udvarban minden ember. 
 Összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, s jelentik, hogy mit 
akart ez a legény. 
 - No - mondja a király -, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem 
még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a vaskirály aranysörényű paripáját.  
Kimegy Laci, felül az ezüstmedvére, s mondja neki, hogy mit akar a tűzmadár gazdája.  
- Jól van - mondja a medve -, könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. 
Annak a paripának mindig hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, hogy a nyereghez 
hozzá ne nyúlj, mert ha úgy alusznak, mint a feketeföld, akkor is fölébrednek, olyan 
nagyot csendül az a nyereg. Még el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott 
is voltak a vaskirály ajtaja előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istállóba, 
eloldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy, hogy nem, hozzáért a 
nyereghez, s attól akkorát csendült, hogy egyszeriben fölébredtek a kocsisok, tolvajt 
kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondta a király:  
- No, te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt 
parancsolom, hogy indulj mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a tündérkirály 
leányát, aki a palotának éppen az ötvenedik szobájában lakik. Felül Laci az 
ezüstmedve hátára, elvágtatnak  Tündérországba, ottan felmegy a tündérkirály 
palotájába. Keresztülmegy negyvenkilenc szobán, egy lelket sem talált. Bemegy az 
ötvenedik szobába, s hát ottan ül aranylócán a tündér-királykisasszony, s amint 
meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt mondotta - úgy hallottam, mint 
ma: 
 - Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a nagyharang válasszon el minket! Hiszen örült 
is, búsult is ennek Laci. Egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a 
tündér-királykisasszonyt. Látta a medve Laci nagy szomorúságát, s mikor a vaskirály 
palotájához értek, azt mondta neki:  
- Csak hagyjuk kint a királykisasszonyt, a többit bízd rám. Abban a pillanatban az 
ezüstmedve megrázkódott, s szakasztott olyan tündérleány lett belőle, mint a tündér-
királykisasszony. Fölment a palotába, Laci meg az aranysörényű paripán elvitte a 
tündér-királykisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, 
már ott volt az ezüstmedve.  
 Ott a vaskirály szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a 
sebes szél. Örült Laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az 
aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, s a 
tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, s éppen 
olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik.  
 Az igazi paripa kint maradt a királykisasszonnyal, Laci meg fölvezette az 
ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz. Hej, örült a király! Egyszeriben odaadta a 
tűzmadarat kalickástul, mindenestül. De az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, 
hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral. Visszaváltozott medvének, s ott 
hagyta a királyt.  
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 Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hétrőfös szakállú 
ember levitte az alsó világba.  
- Van-e még a szívednek valami kívánsága? - kérdezte a medve. 
 - Nincs egyéb, édes medvém, csak az az egy: szabadítsd meg a bátyáimat.  
Ahogy ezt mondta, az ezüstmedve nagyot dobbantott a lábával, megnyílt a föld, s 
hopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól: ott ült a hátán a két 
legény.  
Most már szépen hazamehettek. Velük ment az ezüstmedve is. Többet el sem 
eresztették, mint az édestestvérüket, úgy tartották. A tűzmadár többet nem pusztíthatta 
el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tenger kincset szereztek. Olyan 
gyémántpalotát épített Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott a tündérkirály leánya. 
Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
 
 
 
3. 
https://nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mondak/hiedelem-mondak/a-teknosbeka-es-
a-tuzgyujtas-tudomanya 

A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya 

Egyszer az indiánok éppen a maniókalepényt szárították a napon, amikor egy 
kislány a patakra indult vízért. S mit látott?  

A vízparton ott ugrándozott Zsaboti, a teknősbéka, előtte a földön meg pirosan 
izzott valami. Aztán a teknős száraz ágakat rakott rá, majd arra egy hússzeletet 
helyezett, aminek ínycsiklandozó illatával nem lehetett betelni. Zsaboti koma pedig 
halkan így mormogott: 

 - Pattanj ki szikra, tűz, lobogva égj! Nem adlak biza senkinek én! Több se kellett 
a kislánynak, futott vissza a faluba, hogy elújságolja, mit látott. 

 - A teknősnek van tüze! - kiáltotta izgatottan.  
- Tüze? - álmélkodtak az indiánok,  
- Hát az meg micsoda?  
- Az valami pirosan izzó micsoda – mesélte a kislány -, amit a zsaboti száraz 

ágakkal táplál, aztán húst süt rajta.  A törzsfőnök nyomban fölkereste a sámánt, 
megtanácskozták a dolgot, s mindketten a patakpartra indultak, hogy maguk is 
meggyőződjenek a furcsa történetről. Ám mire odaértek, a teknős már befejezte a 
lakmározást és az igazak álmát aludta egy bokor tövében.  A törzsfőnök és a sámán 
fölébresztették: 

 - Hé, zsaboti, adj nekünk egy kis tüzet!  
- Tüzet? - tettette magát a teknős. 
 - Miféle tüzet? Nekem aztán nincs tüzem - füllentette.  
- Csak ne hazudj! - mondta a sámán.  
- Hát akkor ez a forró halom itt micsoda? - s a még füstölgő hamura mutatott.  
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- Ó, az csak por - legyintett a teknős. A törzsfőnök és a sámán hiába 
próbálkoztak, nem mentek a teknőssel semmire.  

Azt azonban elhatározták, hogy nem tévesztik szem elől a huncut Zsabotit. No, 
és mit tett a teknős? Amikor megint megéhezett, vadászni indult. Nem vette észre, 
hogy a fák mögül kíváncsi szemek követik minden lépését. Egy jól irányzott ugrással 
egy kis pekari malacra vetette magát, gyorsan megpucolta, és az izzó hamuhoz 
vonszolta.  

Aztán száraz gallyakat gyűjtött, két követ pedig addig dörzsölt egymásnak, amíg 
piros szikrák nem pattantak ki belőle. A szikrától lángra lobbant a száraz ág és ropogva 
csaptak a magasba a lángok.  

- Most rajtakaptunk, te csaló! - ugrott elő a rejtekéből a törzsfőnök. A teknős 
pedig a tűzhöz ugrott volna, hogy elnyomja, ám két kéz erősen fogva tartotta őkelmét.  

- Mi történt? Mi a baj? - kérdezte gyanútlanságot színlelve. 
 - Most a saját szememmel láttam, mit műveltél! – rivallt rá a törzsfőnök. 
 - Add ide a tüzet!  
- Miféle tűzről beszélsz? - adta az ártatlant a Zsaboti.  
- Tudod te azt nagyon jól! És ha nem adod ide nekem önszántadból, hát 

elveszem tőled erőszakkal! – fenyegette meg az indián. A teknősbéka könyörgőre 
fogta a dolgot:  

- Jaj, engedj el, inkább megmutatom neked a tüzet, csak ne szoríts annyira, 
mert még megfojtasz!  

Azzal a törzsfőnök letette a földre Zsaboti komát, az pedig fogta a két követ, 
összedörzsölte őket és tüzet csiholt. Az indián pedig álmélkodva tartotta a kezét a 
finom meleget sugárzó lángok fölé.  

- Hát ez a tűz-mondta a teknős és a törzsfőnöknek nyújtotta a két követ.  
- Neked adom ezt a tűzgyújtó szerszámot, hogy akkor használjátok, amikor csak 

akarjátok. De vigyázz, a tűz hasznos dolog, de veszélyes is. Őrizzétek mindig, nehogy 
elszabaduljon és leégesse a házatokat!  

Az indián megköszönte az értékes ajándékot meg a jő tanácsot és visszatért a 
faluba. Azóta aztán nem a napon szárították az indiánok a maniókalepényt, hanem a 
tűz fölött. 
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