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„Habent sua fata libelli”- mondja a latin mondás, miszerint a Kék nagyapó története
könyveknek is megvan a saját sorsuk. Bizonnyal igaz ez a me-

A mese persze ki másról is szólhatna, mint Nagyapóról, aki fu-sékre is, élõ példa rá a Kék nagyapó története, mely évtizedes 
varosként egyszer tintát szállított, de a lovai megvadultak, õ be-rejtõzködés, hányódás, veszõdség után került megérdemelt 
lepottyant a tintáshordóba, s onnantól mindene kék lett, amit se-helyére, a nagyközönség elé, december 9-én pedig végre haza-
hogyan sem tudott lemosni. Szomszédasszonya, a falu bábája, a érkezik Kunhegyesre. Hisz ez az otthona, összes olvasói közül 
híres Szikár Zsuzsánna ad neki egy varázslúdtollat, mondván, az itteni emberek érthetik a leginkább, mirõl szól, és õk emlé-
hogy ha ezzel leírja azokat az érdekes történeteket, amelyek ve-kezhetnek a legtisztábban arra a világra, amit felidéz. 
le estek hosszú élete során, szép lassan megszabadul majd a kel-A mese a múlt század harmincas éveinek közepén született, 
lemetlen árnyalattól. Nagyapó tehát nekilát…nagyapám, idõsb Jámbor József tanyáján, mely a vasúton túl a 

A régi, elmaszatolódott és megrongálódott eredeti illusztráci-strandfürdõtõl kifelé vezetõ földút, valamint a rá kilométerek-
ókat Farkas Júlia grafikus restaurálta, egészítette ki és - ha szük-kel távolabb merõlegesen futó - a hajdani Tíbuci csárda felé tar-
séges volt - gondolta tovább.tó - földcsapás metszésében helyezkedett el.

Néhány szót a szerzõkrõl, akik Kunhegyesen születtek, Itt állt a kis tanya, elõtte lapály, kis nádassal, vízzel, melyben 
nevelkedtek, éltek, sõt egyikük most is itt él.kacsák, libák lubickoltak, a ház mögött gyümölcsös és szérû, a 

ház elõtt agyagból épített, termeszvárra emlékeztetõ tyúkól 
Jámbor Zsuzsánna (1928. július 19.)(melybõl, ha kellett, pillanatok alatt ki lehetett égetni az 
Gyermekkorát, majd felnõttkorának elsõ évtizedeit Kunhe-élõsködõket), a Tíbuci csárda felé vezetõ utat pedig nyárfasor 

gyesen töltötte. Szülei anyagi helyzete nem tette lehetõvé, hogy kísérte, mely ma is létezik.
az éles eszû, tehetséges kislány (aki már fiatalon egész kötetre Nagyapám közepesen tehetõs gazdálkodó volt, akinek bár 
való vers- és novellafüzért állított össze) felsõfokú tanulmányo-sok-sok munkájába került, de folyamatosan biztosítani tudta a 
kat végezzen, ezért a tiszafüredi könyvelõiskolába iratkozott be, család szolid megélhetését. A tanyán kívül Kunhegyesen is volt 

majd a helyi ÁFOR-nál dolgozott. Elsõ férje házuk a téli hónapok-
után akkoriban Vízer Dezsõné néven ismer-ra, a Hajnal utcában, 
hették. Késõbb elvált, Gyálra költözött, majd ahol gyerekkorom-
a Budapesti Hús-nagykereskedelmi Vállalat-ban még én is gyak-
nál dolgozott hosszú évtizedekig, elszámolta-ran megfordultam. 
tóként.Ezeken a helyszí-

Késõbb harmadik férjével visszaköltözött neken gyerekeske-
Kunhegyesre, s annak elvesztése után is itt dett édesapám, Jám-
maradt, a Sarepta Idõsek Otthonában él, har-bor József és két 
madik férje nevét viselve, mint Fehér István-nagynéném, Jámbor 
né.Zsuzsánna és Jámbor 

Juliánna, vagy ahogy 
Jámbor József (1921. szeptember 24.)

egymást szólították: „Valaha úgy gondoltam, sohasem hagyom 
„Bátyus, Kis Zsuzsó el Kunhegyest.” - mondta egyszer édesapám. 
és Jucika”. A sors erõsen rácáfolt erre az óhajára. A II. vi-

A hosszú téli esté- lágháború elõször Lengyelországba, egy õr-
ken vidám mesékkel, századba vetette, majd hosszas visszavonulás 
nyelvi és irodalmi játékokkal, verscsatákkal mulattatták magu- után egysége Ungvár mellett esett fogságba.
kat és egymást. Ekkor pattant ki Kis Zsuzsó fejébõl Kék nagya- Négy év orosz hadifogság következett ezután, gyakran a leg-
pó története, s nem csak hogy kipattant, de azon nyomban meg kegyetlenebb körülmények között. Esze, nyelvérzéke mentette 
is írta verses mese formájában, méghozzá a nagykunsági, „í”- meg: megtanult oroszul, és mûtõssegédként egy hadikórházban 
zõs tájszólásban. A mesét Bátyus illusztrálta szellemes és ízes sikerült túlélnie a borzalmakat. Húszas éveit így is vagy a 
rajzokkal, egy korabeli filléres irkafüzetbe. Édesapám ekkor 15 fronton, vagy hadifogságban töltötte.
éves nagyfiúként épp a kamaszkorba lépett, húgai 8 és 7 évesek Hazatérve Sopronban könyvelõiskolát végzett, megnõsült, és 
voltak. édesanyámmal, Szõllõsi Margittal Kisújszálláson telepedtek le. 

Aztán ez a füzet a szöveggel és a rajzokkal évtizedekig hányó- Azóta is itt él, ám gyakorta látogat el Kunhegyesre „kis 
dott padlásokon, fiókokban, túlélt egy világháborút, egy húgához”. Sokat vendégeskedett idõsebb húga otthonában is, Ju-
forradalmat, több rendszerváltást, mígnem 2006-ban Zsuzsó né- cika halála óta gyermekeivel, Somogyiné Bak Évával, Bak 
ni immár felnõtt fejjel, nyugdíjasként egyszer csak elõvette, és Pállal, és Bak Józseffel - ez utóbbi unokatestvérem szintén Kun-
hetven év után újraírta azt, kibõvítve még néhány újabb törté- hegyesen él - tartja a kapcsolatot.
nettel.

A mesét a múlt évben a Cédrus Mûvészeti Alapítvány fedezte Az egész család nevében hívom és várom Önöket a Kék nagy-
fel, miután nõvérem, Jámbor Ildikó benyújtotta egy, a kiadó ál- apó bemutatójára, melyet 2013. december 9-én 10 órakor tar-
tal meghirdetett jeligés pályázatra. Az alapítvány a Napkút Ki- tunk a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban. Felvételrõl lát-
adóhoz tartozik, mely kiadott a mesébõl egy négyoldalas részle- hatják a zalaegerszegi Griff Bábszínház elõadását és találkoz-
tet a saját folyóiratában (Napút 2012/3. szám), és most átnyújtja hatnak a szerzõkkel. A beszélgetést Bak Anita, a Kossuth Rádió 
az olvasóknak a mesekönyvet a teljes anyaggal, ahová a mesék szerkesztõ-riportere vezeti.
7 éves és 77 éves korban írt változatai mellé (no, nézd csak, ez is 
két meseszám) még azok egyfelvonásos színdarab-változata is Idézzük fel együtt az 1930-as évek kunhegyesi hangulatát!
helyet kapott, hogy iskolai színjátszók elõadásában is megele-
venedhessen. Kék nagyapó története színpadon is látható, a zala- ifj. Jámbor József
egerszegi Griff Bábszínház október 18-án mutatta be.

Kék nagyapó története… kalandos, mesés, és ízig-vérig kunhegyesi!

A kis tanyánk, a kis liba pásztor Zsuzsóval. 1944. IX. hó 17-én


