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Találkozás a kilencvenéves Fésűs Évánál
Fésűs Éva meseíró kilencven esztendős. Már a kaposvári Szent Margit-temp-

lom januári búcsúján felköszöntötték e jeles születésnap alkalmából, s ebben az évben 
minden vasárnap délelőtt, a misét követően egy Fésűs Éva-mese hangzik el a Csiky 
Gergely Színház művészeinek tolmácsolásában. A Szent István Társulat tizenegyedik 
kiadásban jelentette meg Az ezüsthegedűt, s a Csepp víz című verseskötete bővített 
kiadásban került az olvasók kezébe. A születésnapra az ipolysági Antal Gábor grafi-
kusművész illusztrációival a váci Arcus adta ki A furfangos nyuszit, a Kairosz Kiadó 
jóvoltából pedig a Miért hiszek? című, népszerű sorozatban Mese volt az életem cím-
mel jelenhetett meg a Veress Katalin által készített „beszélgetőkönyv”. Kaposvár mese-
író díszpolgárát otthonában látogatta meg a Somogyiak Baráti Köre, a teraszon még 
gitároztak is az ünnepeltnek. Gáspár Tamás, a baráti kör elnöke adta elő az általa 
megzenésített A tulipán című Fésűs-verset. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság május 12-én a Takáts Gyula Emlékházban Mesebeszéd címmel rendezett 
születésnapi estet, amelyen olvasók, barátok, ismerősök gyűrűjében vallott életéről. Az 
Arcadelt kamarakórus mellett Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke is 
köszöntötte Fésűs Évát, csakúgy, mint Egerszegi Edit, a Berzsenyi Társaság ügyvezető 
titkára, valamint dr. Ujkéry Csaba ügyvezető alelnök, akinek így válaszolt az ünne-
pelt: „Azért írok verseket, hogy ne legyenek hajléktalanok a gondolataim.”

– Cegléden születtél, de a szerelem több mint hatvan éve Somogyba repített, 
ahol nemcsak anyaként, hanem rádiós szerzőként, meseíróként is kiteljesedhettél, mi-
közben gyors- és gépíróként dolgoztál. Mesés életmű áll mögötted, műveidben hit, hu-
mánum együtt van jelen…

– Az életem nem az én terveim szerint alakult, mert ráhagyatkoztam Valaki-
re, aki jobban tudja, nekem mi való, aki tudja azt is, hol tudok emberré lenni, iga-
zabbá válni. Valaki akart engem, Valaki várt tőlem valamit kezdettől fogva, s erre 
magam csak akkor jöttem rá, amikor már leéltem életem jelentős részét, de mindig 
volt bizalmam Istenhez. Csak így tudom elmagyarázni, magamnak is, hiszen van 
időm gondolkodni sok mindenen. Miért lettem nemcsak az iratok szerint katolikus 
keresztény magyar ember? Mert Valaki azt akarta, hogy az legyek.

– Az Úr akarta azt is, hogy Somogyba gyere férjhez egy fess fiatalemberhez, 
Temesi Lajoshoz.

– Pedig egész máshová mutatott az iránytűm. Soha nem gondoltam volna, 
hogy ide kerülök.

– Mégpedig egy versnek köszönhetően…
– Ami nincs benne és nem is lesz benne egyetlen kötetben sem. Még megvan, 

bekeretezve. Amikor született, fogalmam sem volt arról, hogy Lajos létezik. Tizen-
hat éves koromban a szűk családi körnek írtam. Istenem, mi van a tarisznyámban, 
amit cipelek magammal, s mi lesz még? Mire jó a versírás? Hangos gondolkodás volt 
ez a vers, arra is rámutatva: vajon látja-e valaki, hogy hányszor hagyok fekete foltot 
vagy arany nyomot az út porában. A nálam lévő kicsiny tarisznyából kell gazdálkod-
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nom. Középiskolásként egyébként én voltam az ügyeletes versíró. Ha ünnepség vagy 
anyák napja szerveződött, mindig megkerestek, mert tudták, hogy írok. A családom 
örült ennek; nagyanyám egyik testvére kifejezetten kérte, hogy mindig postázzam 
legújabb szerzeményeimet. Ő volt az én őrangyalom. Beküldte ahhoz az újsághoz, 
amely által megismerhettem Lajost.

– Akinek édesapja szabó volt Kaposváron.
– Lajos egy fűszerüzletben dolgozott, de rendszeresen betért első világhábo-

rús hadirokkant édesapja műhelyébe. Akkor is ott volt, amikor valaki egy újságpa-
pírba csomagolt nadrággal jelent meg, némi igazítást kérve. Az újságlapon észrevette 
költeményemet, amire verses választ küldött.

– Mesés szerelmi kezdet!
– Lajos kereskedelmista diák volt, velem egy évfolyamba járt, egy időben 

érettségiztünk. Azt gondoltam, velem egykorú, pedig idősebb volt. Mivel szegény 
családban nevelkedett s papnak tanuló Jóska bátyja iskoláztatása mindent elvitt, né-
hány évet dolgoznia kellett, hogy összejöjjön a pénz a továbbtanulására. A szere-
lemből házasság lett. Tizennégy éve hagyott itt, de mellettem van, és erősít. Úgy ér-
zem, közbenjár értünk. Ha a szentek között van közbenjáró, akikhez a kérésünkkel, 
örömünkkel, bánatunkkal bármikor fordulhatunk, miért ne járhatna közbe értünk 
Lajos is?

– Abból a bizonyos kicsiny tarisznyából mindig előkerült valami: egy-egy mese, 
rádiós vagy televíziós mesejáték, meseregény. Aranypofácska, Toportyán Tódor, Csu-
pafül, Minibocs, Kukkantó Manó, Mackó bácsi – néhány kedves mesealakod, akiken 
nemzedékek nőttek fel s akik történeteit a szülők is élvezik. De majdnem megfeledkez-
tem a Palacsintás királyról, amely talán legnépszerűbb műved. Katkics Ilona tévéfil-
met is forgatott belőle, és az utóbbi években több színház is bemutatta. Amikor gye-
rekkorom után a közelmúltban megnéztem az 1973-ban készített filmet – amelyben 
Greguss Zoltán volt a király, Kaló Flórián Derelye főszakács, Detre Annamária ját-
szotta Kökényszemű Katicát, Balázsovits Lajos Éliás királyfit, Harsányi Gábor pedig 
Csöröge, a csörgősipkás udvari bolond szerepébe bújt –, akkor döbbentem rá: milyen 
merész voltál. Dínom-dánom ország királyi udvartartásának anomáliái s a politikai 
aktualitások éppúgy megjelennek benne, mint az emberi jellemtelenségek, gyengesé-
gek. A cenzúra akkoriban működött, jócskán lehetett volna húzni a forgatókönyvből…

– Érdekes módon csak egy helyen akarták megváltoztatni a már felvett film-
szöveget. A király egyszer azt mondta gonosz főszakácsának:„Ha sikerül ez a terved, 
akkor elrendelem, hogy az ország minden konyhaszekrényén állítsák fel a mellszob-
rodat.” Ezt a részt akarták kihagyatni. Arra próbáltak rávenni, hogy más szöveget ír-
jak, és pontosan úgy mozogjon a király szája, ahogy az eredeti felvételen. Azt mond-
tam, én erre képtelen vagyok, s a szöveg benne maradt az alapelképzelés szerint, s 
érdekes módon, nem dőlt össze tőle a Magyar Televízió épülete.

– A három T-időszakában vagyunk…
– Azt vettem észre, hogy különösebben nem támogattak, de nem is tiltottak, 

így én a tűrt kategóriába sorolhattam magamat. Amikor a rádió és a televízió rende-
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zői, műsorszerkesztői meglátogattak Kaposváron, nyomban elmondtam: templom-
járó emberek vagyunk,a fiam Pannonhalmán tanul, de ha ez akadály, akkor már 
most mondják meg, mert én továbbra sem változtatok egyetlen mesémen sem… Azt 
felelték, ehhez nekik nincs semmi közük, a hitem, a vallásom gyakorlása az én ma-
gánügyem.

– Több száz műsorod, meséd hangzott el a rádióban. Mit szóltak a gyerekeid 
ahhoz, hogy édesanyjuk este éppen a penzumot próbálja időre teljesíteni? Nem nya-
fogtak, hogy anya, inkább állj fel az írógép mellől, és készíts nekünk vacsorát, aztán 
menjünk játszani?

– Nem kifogásolták, hogy kevesebb időt töltök velük. Lajossal együtt tudták, 
hogy munkáról van szó, határidők szorításában élek. Férjem odaállt ilyenkor a gáz-
tűzhely mellé, tanult a gyerekekkel vagy elindult velük játszani. Ha nem ilyen társat 
ad az ég, akkor biztos, hogy nem vittem volna ennyire...

– A biztos hátország mellé kellett Varga Róbert, a megyei könyvtár igazgatója, 
valamint Komáromi Gabriella irodalomtörténész, akik – kimondva-kimondatlanul – 
felfedeztek, melléd álltak, népszerűsítették műveidet, óvodákba, iskolákba ajánlottak. 
Szerintem Lajoson kívül ők is kulcsfigurák az életedben.

– Igen, jól látod, kellettek mellém ilyen mentorok, hiszen a mese, a meseírás 
így kaphatta fokozatosan vissza a rangját. Nekik is jár a köszönet.

– A világ változhat, de a mese igazsága, erkölcsi üzenete örök. Az alkotásba, a 
könyvkiadásba, a folyamatos jelenlétbe is belopódzhat a politika. Érdekek irányítanak 
mindent. Az irodalmi életet is. Jó pár éve így fogalmaztál: minden emberrel nagyon 
szívesen kezet fogsz, lehet jobb vagy baloldali az illető, vagy álljon középen, csak legyen 
tiszta a keze.

– Ezt tartom azóta is.
– Hogy látod, minden, mi történt veled ezen a hosszú életúton, kegyelem volt?
– Igen, kegyelem. Az Isten által kijelölt úton szerencsére nem léptem kátyúba, 

pedig voltak rosszakaratú emberek, akik megpróbáltak kibillenteni a harmóniából. 
Szívesen félresöpörtek, fellöktek volna, de mindig sikerült talpon maradnom.

– Januárban a Szent Margit-templom búcsúi miséjén – megelőzve jócskán a 
májusi születésnapodat – téged köszöntött dr. Rumszauer Miklós plébános, mondván, 
ő is a meséiden nőtt fel, s ezért kedvenc tárgyaidból, színpadi kellékekből, jelmezekből, 
könyveidből, kitüntetéseidből kiállítást rendeztetett a hittanteremben. Váradi Hédi 
kedves levele éppúgy itt volt, mint a palacsintasütők a színházi kelléktárból, vagy öreg 
írógéped, amelyet ajándékba kaptál nyugdíjba vonulásodkor, és még ma is azon dol-
gozol.

– Szép ünnepség részesei lehettünk, pedig én nem tudtam, hogy köszönteni 
fognak és beleültetnek Töhötöm király székébe. Szólni sem tudtam a meglepetéstől 
és a meghatottságtól, hiszen kilencven szál fehér rózsával leptek meg. Legszíveseb-
ben elsírtam volna magam az örömtől.

– A szeretet valóban tapintható volt. Úgy, mint a meséidben, amelyekben győ-
zedelmeskedik az igazság.
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– Nemcsak az enyéimben, minden mesében.
– Te milyen meséken nevelkedtél?
– Kicsiként a nagymama Grimm-, majd később Andersen-meséket olvasott 

nekem. A Palacsintás király mesejáték ötlete éppen gyerekkoromra vezethető visz-
sza. Kislányként gyakran voltam beteg és étvágytalan. Bizonyos ételeket soha nem 
akartam megenni, be is zártak ezért a fürdőszobába, de azért nem lettem lelki sérült. 
Talán ezért kedvelem leginkább azokat a meséket, amelyekben jó nagyokat esznek, 
isznak.

– A palacsintát szereted?
– Igen, de soha nem tudtam jó palacsintát sütni, mert mindig leragadt. Lajos 

sütötte.
– S nagyobbacskaként milyen olvasmányélmények értek?
– Jöttek szép sorjában a magyar népmesék. Később, már nagyobb lányként 

Tutsek Anna Cilike-meséit olvastam, de a kislányregények mellett az indiántörténe-
teket is szerettem.

– Nyilván a személyes érintettség révén…
– Az egyik dédapám, Fésűs György, a pozsonyi jogakadémia tanára, majd 

igazgatója fordította először magyarra a Bőrharisnyát és Az utolsó mohikánt. Sze-
rencsére nemcsak a paragrafusokhoz értett; jogászi hajlama mellett irodalmi, nyel-
vészeti tehetsége is volt. Más írástudók is voltak a családban. Apai nagyanyám öccse 
volt Leveldi Kozma Andor író, költő, akinek Marcaliban van emléktáblája. Számos 
verseskötete látott napvilágot, de csak két versét, a Karthágói harangokat és a Ma-
gyarok szimfóniáját lehetett említeni. Sajnos, a mostani nemzedék már nem ismeri, 
de örülök, hogy a Rippl-Rónai Múzeumban sok emléket őriznek róla. Kaposváron 
is élt egy ideig a kőröshegyi születésű Leveldi Kozma Sándor, az első magyar királyi 
főügyész. Életéről, alakjáról, tevékenységéről azonban nem volt tanácsos beszélni, 
de megérhettem, hogy Kaposváron felavatták apai nagyanyám édesapjának az em-
léktábláját. Dédapám tizedik gyereke volt a nagyanyám, akinek nem maradtak em-
lékei sem a somogyi megyeszékhelyről, sem Marcaliból. Inkább a budapesti évekről 
mesélt. Szigorú volt a dédapám, aki korán eltemette feleségét. Így aztán nem volt, 
aki sétáltassa kislányát, az én nagyanyámat. Egy inasra bízta Erzsikét, aki nagyon 
szeretett volna kimenni a vurstliba, hogy felüljön a ringlispílre, amit édesapja nem 
engedett volna. Az inas azonban Erzsike kívánságát kereste mindig, így sokáig őriz-
ték e titkot.

– Meséidben nincsenek riasztó hősök, mint amilyen a mostani mesefilmekben 
tűnnek fel, amelyekből hiányoznak a kedves arcú szereplők. „Meserétedet” állatked-
vencek, macik népesítik be, de a nyulakat is beemelted a halhatatlanságba.

– A mi olvasókönyveinkben, még az elemiben, régi idők jellegzetes állatmeséit 
olvashattuk, így én – mondhatom – azokon nőttem fel. Sebők Zsigmond, a meseírás 
egyik klasszikusa remek macis meséket írt. Dörmögő Dömötört is neki köszönhet-
jük. Amikor a nyulakhoz átpártoltam, akkor sok macis mese jelent meg a könyvpi-
acon, ezért nem akartam ismét mackókról írni, pedig macis mesével jutottam be a 
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rádióhoz. Azt gondoltam, kell a változatosság a mesehősök körében is, jöjjenek hát a 
nyuszis mesék! Eszembe ötlött: kicsi koromban volt egy kedves nyuszim, egy igazi, 
amit elvitt a szomszédék macskája. Ezért rehabilitáltam. A rádióban is elfogadták A 
fogfájós nyuszit, és elindulhatott vele a „nyúltenyésztés”.

– Nagy családban nevelkedtél, és a tied is óriássá terebélyesedett.
– Az említett tíz gyerekből hatan nőttek fel, és rajtam kívül sehol nem volt 

egyke. Én azonban négynek adtam életet, de sajnos, egyik gyermekünket elveszítet-
tük. Tizenkét unokának és tizenöt dédunokának örülhetek, s várjuk a tizenhatodi-
kat is őszre.

– Amikor öt éve beszélgettünk, azt mondtad, készülődsz. Fél lábbal már odaát 
vagy. Azon gondolkodsz, mit csináltál jól, s hol vétettél. Ilyenkor az ember akár testa-
mentumon is törhetné a fejét…

– Erre még nem gondoltam, pedig tudom, hogy odafönn már kiszámították, 
mennyi van még hátra, hirtelen jön vagy hosszadalmas lesz az átmenet. Nem tudom, 
meséimen kívül mit hagyhatnék szellemi végrendeletként. Nehezet kérdeztél.

– De a szíved nyugodt, lelkedben béke van, s elégedettség?
– Igen, elégedett vagyok, és mindennap hálát adok Istennek, hogy mesés életet 

szánt nekem. Azt tapasztalom, a világ, az emberiség mindig ilyen volt; nem volt se 
rosszabb, se jobb. A létezés túlsó oldaláról nézve minden más. Isten az igen, a Te-
remtő, a rossz a nem, a semmi. Ezek állnak örök harcban egymással. Én az igen, a 
Teremtő oldalán szeretnék mindig maradni.

Foto: Fortepan 86568 / Siófok – halszárítás, 1908
Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
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