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Veszelka Attila

Claire de Lune

Eső verte, kopott padokon
szélfútta csend,
szélfútta szerelmek csendje.

A hajladozó ágak között
szivárgó fényben felsejlik
a szemlélődő arca.

A holdat bámulja, mint mindig.
A telehold előtt átúszó
mélykék felhőt.

Sokáig hallgatózik,
míg végre elindul.

Szeléné köpenyébe
burkolózó
szakállas árnyék.

Fábián Attila

Betyárok, nők, padok
(Három könyvről)

Három könyvről írok a következőkben, három szegedi szerző szegedi könyvéről. Viták folynak arról, 
van-e röghöz kötött irodalom, vagy lényegtelenek a földrajzi vonatkozások egy szépirodalmi szöveg 
megítélésében, s ezek a viták egyhamar nem is zárulnak le megnyugtatóan. Én amellett teszem le a 
voksom, hogy nem mindegy, a szerző hol él, és az sem mindegy, a mű belső törvényszerűségei hon-
nan származnak, íze, zamata, hangulata mire emlékeztet, mit idéz. A következőkben taglalt három 
könyv (azt hiszem, felvállaltan, a szerzői szándék szerint) három szegedi könyv. Ami nem jelenti azt, 
hogy érvényességük pusztán Szegedre terjed ki. Aki sosem járt Szegeden, annak is, s aki itt él, annak 
is érték ez a három kötet…

Az első könyvről való gondolatokat kezdjük az elején és folytassuk a végén: nézzük meg a címoldali 
borítót, utána a hátoldalit. A címoldalin Veszelka Imre fekete-fehér fotográfiája, a hátoldalin Veszelka 
Attila színes fényképe látható. Rokonok: ős és leszármazott. Az elején az ős, a végén a leszármazott, 
szigorúan a hagyományos kronológiát követve. A két borító között azonban, a rutinból leginkább 
dokumentumregénynek nevezett corpus lapjain felborul az időrend. De felborul a koncepció is, ha 
nem csak dokumentumregénynek nevezzük, de akként is olvassuk a művet. Mert életrajz és önélet-
rajz, korrajz és városrajz ugyanúgy akad benne, mint alapos kutatások nyomán született non-fiction. 
Tulajdonképpen több történetet kap, aki elolvassa Veszelka Attila Veszelka Imre-regényét: megkapja 
azt, amire a cím alapján (Veszelka Imre, Rózsa Sándor legkedvesebb cimborája és én) számíthat: Veszelka 
Imrének, Rózsa Sándor legkedvesebb cimborájának sztoriját és annak a történetét, ahogyan az ezt 
leíró Veszelka-ivadék, Attila viszonyul az őséhez meg annak viselt dolgaihoz. De számos adalékot 
tudhat meg Rózsa Sándorról és egyáltalán a Dél-Alföld betyárjairól, Szeged XIX. századi történetéről, 
életmódjáról, pletykáiról, hangulatáról, ugyanakkor a XX. századi Szeged történetéről, hétköznapjai-
ról, atmoszférájáról, vagy éppen arról, miről szólt a fáma a múlt század utolsó harmadában Szegeden. 
Megismerheti a Monarchia-korabeli börtönviszonyokat, mindamellett bepillanthat a Kádár-korszak 
fogdáinak világába is. 

Mindebből talán már sejthető, hogy sajátos prózáról van szó. Nos, a sejtés helyes. Talán W. G. Se-
bald írásai idézhetők föl Veszelka Attila Veszelka Imre-könyvével kapcsolatban. Ahogyan Sebaldnál, 
úgy jelen kötet esetében Veszelkánál is a történetet át- meg átszövik művelődéstörténeti és tör-
ténelmi érdekességek, anekdoták. Számos irodalmi műfaj áll össze eggyé ebben a szövegvilágban, s 
végeredményben egy olvasmányos, lebilincselő művet kapunk, egy világszeletet átfogó, érezhetően 
nagy szeretettel és gonddal írott művet. „Mindig megnyugtató, ha valaki a kelleténél jobban belebo-
nyolódik a betyárgubancba” – kezdi a borítószöveget Szentesi Zöldi László, ám még ennél is meg-
nyugtatóbb, ha ki is tudja vágni magát a gubancból, s nem Nagy Sándor módján, de igazán; ráadásul 
a be- és kigubancolás közben maga is, olvasója is élvezetét leli a folyamatokban. 

Az utóbbi időben nem ritka a betyár-tematikájú kötet a hazai könyvpiacon. Dokumentarista, tör-
téneti és fikciós oldalról is többen közelítettek több betyárhoz az elmúlt időszakban, jóllehet az 
abszolút sztár továbbra is Rózsa Sándor. Veszelka Attila könyve témája szerint könnyedén sorolható 
ehhez a vonulathoz, azonban nem csupán tárgyával (Veszelka Imre leginkább mellékszereplőként 
jelenik meg a könyvekben), de módszerével is élesen elkülönül a többitől: a kalandozó, asszociációs 
hálót építő, nehezen rendszerbe illeszthető narratív technika révén. Következésképpen nem csak a 
betyárvilág egy alakját és életmódját világítja meg, de Szeged helytörténetéhez is számos adalékkal 
szolgál Veszelka Attila könyve. Ráadásul még kifejezetten szórakoztató olvasmány is.

Amiképpen szórakoztató Bátyi Zoltán legújabb kötete, a Hálózsák a felhőn is. A novelláskönyv szer-


