
Író, költő. Gyermekkorát Kiskunhalason, nagylánykorát Vácott töltötte. Keres-
kedelmi középiskolában érettségizett, gép-gyorsírás tanári oklevelet szerzett. 
Nyugdíjazásáig gyors- és gépírónőként dolgozott, munkája mellett írt.
A Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 20 éven keresztül rendszeresen 
dolgozott a Gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit 
is ő írta; több száz műsor és huszonnyolc mesejáték fűződik a nevéhez. 1969-től 
dolgozott a Magyar Televíziónak is. Legismertebb mesejátékai: A palacsintás ki-
rály (1973), Csaló az üveghegyen (1976).
1950 óta Kaposváron él, három gyermeke, tizenkét unokája és két dédunoká-
ja van. Munkásságáért Kaposvár önkormányzata díszpolgári címet adományo-
zott neki.
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Csupafül 22 meséje, 
 ill. Bátki László, Kairosz, 2006. (első   
 kiadás: ill. Zsoldos Vera, Móra, 1968.)
Az ezüst hegedű, 
 ill. Csomor Katalin, Szt. István Társ.,   
 2001, 2002, 2004. (első kiadás: 1987.)
Minibocs, 
 ill. Bátki László, Kairosz, 2006. (első   
 kiadás: Szt. István Társ., 1989.)
Aranypofácska, 
 ill. Győrfi András, VIP Press, 2009.   
 (első kiadás: ill. Fábián Zita, 
 Szt. Gellért, 1997.)
Mesebatyu, 
 ill. Fábián Zita, Szt. Gellért, 2004. 
 (első kiadás: Kairosz - Szt. Gellért,   
 1999.)
A palacsintás király, 
 ill. Békés Rozi, Cerkabella, 2009. 
 (első kiadás: ill. Fábián Zita, 
 Kairosz – Szt. Gellért, 1999.)

Nyúl a cilinderben 1-2.,
előadja: Kristán Attila, rendező: 
E. Román Kata, Magyar Katolikus Rá-
dió, 2005.
Csaló az üveghegyen,
előadja: Kristán Attila, rendező: Varga 
Andrea, Magyar Katolikus Rádió, 2007.

Tapsikáné fülönfüggője, 
 ill. Fábián Zita, Szt. Gellért, 2000.
Nyúl a cilinderben, 
 Szt. Gellért, 2000.
A zselici rét alatt, 
 ill. Füzesi Zsuzsa, General Press, 2001.
Toportyán Tódor a mezei könyvnapon: 
mese tíz fejezetben, 
 ill. Fábián Zita, Szt. Gellért, 2002.
Csaló az üveghegyen, 
 ill. Füzesi Zsuzsa, General Press, 2003.
Hamupipőke cipőjében, 
 Kaposi Kiskönyvtár, 2006.
Ajnácska és az aligvári cselszövők, 
 ill. Füzesi Zsuzsa, Kairosz, 2007.

HANGOSKÖNYVEK

„Először csak verseket írtam, de 
később belekóstoltam a mesevi-
lágba, ahova csak tiszta lelkiis-
merettel és jó szándékkal léphe-
tünk be. […] Az érzelmeimet és 
a mondandómat évtizedekkel ez-
előtt is leginkább a mesékkel tud-
tam kifejezni. Olyan voltam, mint 
az iránytű nélküli hajós, mert csak 
a sarkcsillagra nézhettem, amit is-
teni Gondviselésnek, kegyelem-
nek és szeretetnek nevezhetünk.”

Fésűs Éva ( Cegléd, 1926  – )
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FONTOSABB DÍJAK

IBBY-életműdíj, 2001.
Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje, 2006.

„Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta ...”

lány arcáról fagyott le a magabiztos mosoly, amint a serpe-
nyője füstölögni kezdett.

– Ez is odaég! Pedig úgy vigyáztam! – görbült sírásra a szá-
ja, aztán fogta magát és az egészet dühösen odavágta. – A ka-
kas csípje meg!

Mellette királylány toporzékolt.
– Az enyém meg ringyes-rongyos! Ki látott ilyet?
– Én látom! – hajolt oda hozzá csúfondáros képpel Dere-

lye. – Máskor kelj fel korábban, lelkem, vagy menj másik ki-
rályfihoz feleségül!

Csöröge figyelte a harmadik lányt, akinek igazán jól állt 
kezében a serpenyő. Hogyhogy ennek sem sikerült megfordí-
tania a palacsintát, pedig már azt hitte... és tessék! Ez is oda-
lett!

Derelye villámgyorsan kapta el tőle a palacsintasütőt: – 
Eredj innen, hiszen sír a kezedben a dolog!...

Még hogy ennek?... Csöröge fejcsóválva nézte, amint De-
relye alig titkolt örömmel mutatja a rongyos tésztát Tóbiás ki-
rálynak.

– Ebből sem ehetik felséged!
Azután végighurcolta mind a három tésztával teleragadt 

serpenyőt a többiek előtt, mielőtt a mosogató dézsához vit-
te volna.

– Rettenetes! Ez rosszabb egy háborús vereségnél! – ször-
nyülködött Fasírozott generális, a király szeme pedig telefu-
tott könnyel. […]

Két kis kukta villával hányta bele egy nagy kosárba a 
sok tönkrement, elpazarolt palacsintát, aminek csak a ku-
tyák örülhettek, no meg természetesen Derelye. Ettől kezdve 
Csöröge le nem vette róla a szemét. Ott ficánkolt mindenütt a 
nyomában, mint aki az eszét járja. […]

Derelye éppen átadta volna a feleségének a használt ser-
penyőket mosogatásra és elő akarta venni a tisztákat, amikor 
a bolond hirtelen megváltozott hangon, közvetlen közelről a 
fülébe dudorászott:

„Ej, ki tudja, hogy lehet? 
Ennyi kárba mint mehet? 
Jól vigyázz, főszakács,
jaj, ha rosszban sántikálsz!”
– Jaj ám, a te habókos fejednek! Hordd el magad innen, 

ráncos-bugyogós! – kiáltott rá magából kikelve Derelye. Mér-
gében úgy meg találta lökni a bolondot, hogy az kettőt buk-
fencezett s elterült a fűben, mint a béka. De előbb egy mosat-
lan serpenyőt is magával rántott. Amint estében beletenye-
relt, bele is ragadt a keze, azon nyomban!

Óbégatott, mint a szájaégett, de már csak alakoskodásból, 
mert közben meglátta az asztal alá rejtett enyves üveget is a 
kenőtollal. Micsoda felfedezés!... Fülig szaladt a szája örömé-
ben! Ragacsos kezét gyorsan a nadrágjába törölte, aztán isz-
kiri! El innen, mielőtt Derelye megsejtené, hogy a féleszűnek 
hitt udvari bolond rájött a huncutságra!...

A magasban tarka-barka zászlók lobogtak. Idelent szigorú 
alabárdosok vigyáztak a rendre, hogy semmiféle tolakodás, 
civakodás elő ne forduljon. A jó hangulatról Csöröge gondos-
kodott, amint a kapunál egy hordó tetején ugrabugrálva, lant-
ját pengetve harsány hangon hívogatta a jelentkezőket.

„Gyertek lányok, gyertek, 
forró a zsír, serceg, 
próbáljatok szerencsét, 
akkor lesztek menyecskék, 
sej-haj, első menyecskék!
Gyertek lányok, bátran,
tízen, húszan, százan! 
Nagyon éhes a felség, 
palacsintát ehetnék, 
sej-haj, csak azt ehetnék!”
Időnként közéjük vegyült, úgy bolondozott. Nagy bizta-

tásra alig volt szükség, mert csak úgy özönlött befelé a leány-
sereg. Jöttek parasztlányok, nemes kisasszonykák, pipiskedő 
fruskák, minden falu legszebb rózsaszála, Dínom-Dánom or-
szág színe-virága, de még a szomszédos országok eladó sor-
ba lépett királykisasszonyai sem maradtak otthon. Mégsem 
sült ki egyetlen, Tóbiás király kedvére való palacsinta sem!...

– Sebaj! – gondolta Csöröge –, úgy látszik, mégsem olyan 
ügyesek, de majdcsak sikerül valamelyiküknek! […]

A csillagok kezdtek furcsán hunyorogni, az udvari előkelő-
ségek hangosan ásítozni, mégis három nap, három éjjel folyt a 
versengés, elkeseredett próbálkozás, már nem is hetvenhét, ha-
nem legalább egyetlenegy hibátlan palacsintáért, hogy a tűz-
helynél emelt fővel lehessen átadni a helyet a következőnek.

Csöröge még próbálta biztatni az újonnan érkezőket, ám 
azok ugyancsak megszeppentek, amikor megpillantották a 
sírva-ríva távozókat. Mennyi csúfos kudarc! Mintha lantján a 
húr is megereszkedett volna, hamisan zengett. […]

Mi történik itt?... Meg kell néznie közelebbről. Hipp-hopp, 
már ott is termett a tűzhelynél, ahol éppen egy almaképű kis-

„Ki tudná azt megmondani, hogy az 

egyik ember miért hall zenét az esőben, 

a másik hogyan lel rá szép arcokra, lágy 

mozdulatokra a kemény kőben, s miként 

lehet az, hogy valaki harmatcsepp szemű 

tündért pillant meg egy virágban?”

A palacsintás király 
(részlet)

Békés Rozi illusztrációja
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