
8. feladat 

 

Készítsetek illusztrációt a meséhez! Rajzoljátok le pl. a tündér és a fiú találkozását! 

Lehet bármilyen technikát használni. A kész képet lefényképezve kell a 

polgarmester@pereszteg.hu e-mail címre elküldeni. 

 

 

Az Ikva tündére 

 

Hol volt, hol nem volt, élt Peresztegen egy kamaszodó fiúcska.  

Ennél rosszabb kölyköt még nem hordott hátán a föld. Szófogadatlan volt, csavargott, 

amihez csak hozzáfért elrontotta, tönkretette. Mondanom sem kell az iskolába is csak akkor 

járt, ha erőszakkal odacipelték, de aztán abban sem volt köszönet. A tanárokkal feleselt, 

leckéje persze sosem volt, valamit mindig otthon felejtett, a szünetekben ordított, mint a 

fába szorult féreg, a kisebbeket rettegésben tartotta, a nagyobbakat csúfolta, gúnyolta. 

Otthon sem fért a bőrébe. Ha csak tehette, kibújt a munka alól, pedig szükség lett volna a 

keze munkájára. Volt a háznál jószág, baromfi, elkelt volna a segítség etetésnél, itatásnál, a 

takarmányozásnál. A kiskertben is mindig lett volna mit tenni, de azt is szívesebben hagyta 

másra, szüleire, testvéreire. 

Kapott is a sok rosszaságért, lustaságért, az állandó feleselésért.  Korholták eleget, sokszor 

csattant hátán a bot, a főzőkanál, gyakran kellett menekülnie az ütlegek elől, ki a hátsó 

udvaron át neki a határnak. 

Lesétált ilyenkor az iskolakerten át az Ikva partjára, leült a nagyfa lombja alatti rönkre, s 

bizony-bizony néha el is pityeredett a máskor nagyszájú legényke. Bántotta a lelkét, vajon 

miért nem szereti őt senki. 

Éppen könnyeit maszatolta öklével, mikor a lombok közül erős fénysugár tört át. 

Belekáprázott a szeme, elvakította teljesen, félelemmel telve takarta el arcát, legszívesebben 

elszaladt volna, de lába földbe gyökerezett, mozdulni sem tudott, ám egyszer csak, mint 

kellemes dallam, lágy női hang szólította meg: 

- Tudom, miért vagy szomorú. 

A fiú lassan ocsúdott föl bámulatából, s kis idő múlva kérdezte csak meg: 

- Ki vagy te? 

- Én az Ikva tündére vagyok. 

A fiú hitetlenkedve nézett rá. Könnyű, szinte áttetsző ruhája, mint egy hercegnőé, apró 

koronájának gyémántjai csillagokként ragyogták be arcát, koromfekete haja meleg 

takaróként omlott vállaira, könnyű cipellőjében szinte lebegett a föld felett. A fiú hitte is nem 

is, amit látott. 

- Ha tündér vagy, szerezz nekem barátokat. Engem senki sem szeret. – vetette oda. 

- Szeretetet nem lehet varázsolni, azt neked kell megszerezned. 

- Hogyan, mikor nekem mindenki csak parancsolgat, bánt, bírál, büntet. Mindenhonnan 

menekülnöm kell. – horkant fel dacosan a fiú. 
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A tündér nem szólt. Türelmesen megvárta, míg tekintetük ismét találkozik, s mikor látta, 

hogy a fiú megnyugodott, ezt mondta:  

- Tégy jót! Légy önzetlen! Adj, s cserébe ne várj semmit! 

- Na, persze. – dohogott a fiú. Tégy jót, mikor mindenért ütik a hátadat, szidnak a legkisebb 

vétségért, kikapsz a legkisebb hibáért, csak a rosszat látják benned… 

No, veled se lettem okosabb! – bosszankodott a legényke, s elindult hazafelé. 

Jól ismerte a kerteket. 

Innét szokott körtét csenni, amott dézsmálta a dinnyeföldeket, ennek a gazdának engedte 

szabadjára teheneit, amott gyűjtötte a tojásokat a szomszéd kotlósai alól.  

Az Ikva tündérének szavai jártak a fejében, ahogy bandukolt hazafelé, gondolván szülei 

haragja mostanára elpárologtak, s ma is együtt ülhet velük a vacsora asztalhoz. 

Épp egy farakás mellett osont el óvatosan, mikor hirtelen hatalmas csattanással csapódott 

lábára a vidravas. Felüvöltött fájdalmában, megpróbálta szétfeszíteni a csapdát, de sehogy 

sem boldogult. Nyüszögve próbált szabadulni, de a vas fogva tartotta. 

Órákig kínlódott, míg nem nyöszörgését meghallotta egy arra járó gazda. 

- No, te, legény pórul jártál, - morogta együtt érzően, miközben kiszabadította a fiút szorult 

helyzetéből. 

Szaladt volna a fiú, ha a lába engedte volna, mert sok volt a rovásán ennél a gazdánál is, de 

látta, hogy az ember csak a bajával törődik, tovább tűrte a kezelést. 

- Gyere, átkötöm sebedet, aztán fogd ezt a botot, ennek segítségével hazasántikálhatsz. 

Holnapra aztán kutya bajod sem lesz. - mondta a gazda, s útjára engedte a fiút. 

Gyorsan gyógyultak a legényke sebei, másnap már ugyanúgy rosszalkodott, mintha mi sem 

történt volna. 

Az Ikva partján lődörgött, közel az iskolakerthez, mikor is egy hurokban vergődő vadkacsát 

vett észre. 

- Jó pénzt kaphatok érte – gondolta, miközben közelebb lépett csapdába szorult madárhoz. 

Ám ahogy kivette a hurokból furcsa érzés kerítette hatalmába. 

Visszaadom a szabadságát - gondolta, s gyengéden simogatva meg madár fejét a vízparthoz 

lépett, s a hullámok közé engedte a riadt állatot. 

Lássatok csodát! A vadkacsa csapott párat a szárnyaival, tollait borzolva bucskázott át az Ikva 

hullámain, megrázta magát, és a következő pillanatban gyönyörű tündérlánnyá változva 

táncolt a patak víztükrén. 

- Jót tettél! – mondta a fiúnak, s derengő fénysugárként tűnt el a túlsó part bokrai között. 

Dermedten ült a legényke a nagyfa lomjai alatti rönkön. Mint anyai simogatás, úgy cirógatták 

a tündér szavai. Aztán megkönnyebbülve hazaballagott. Soha többet nem tett rosszat. 

Jó ember lett belőle. Dolgos, önzetlen. Sok barátot szerzett. 

Talán te is ismered. Faludbeli. 

 

 

        (Sellei Tamás) 


