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kat látunk. A teljes kép láthatatlan marad a médiafo-
gyasztó számára, ugyanúgy, ahogyan a jelenség moz-
gatórugói is feltáratlanok maradnak előtte.

Első pillantásra a bevezető eszmefuttatásnak nem 
sok köze lehet Jászberényi Sándor egyéni sorsokat fel-
dolgozó A varjúkirály – Nyugati történetek című köte-
téhez, ha azonban elfogadjuk Gion Nándor azon meg-
állapítását, miszerint „a történések megfelelő leírása és 
egymás mellé állítása hatásosabb a hosszan tartó ma-
gyarázatoknál”, akkor könnyen rádöbbenünk, hogy 
a szerző egyes alkotásai sok esetben többet elárulnak 
korunkról, a  társadalom működési mechanizmusai-
ról, mint az elsődlegesen arra hivatott eszközök. Kü-
lönösen érvényes ez a megállapítás a már emlegetett 
menekültválsággal foglalkozó kisregényre és két no-
vellára, amelyek tekintetében Jászberényi prózáját bi-
zonyos mértékben angazsált prózának is nevezhetjük, 
még ha ez a fogalom idegen is a magyar irodalomtól, 
és kevésbé értékelt honi irodalmi körökben. A szerző 
egyébként előző két novelláskötetével is bizonyítot-
ta, hogy mind témáiban, mind stílusában merőben 
eltér a kortárs magyar irodalom fősodraitól: a hábo-
rús tudósító prózatörténetei is többnyire az afrikai és 
közel-keleti háborús övezetekben játszódnak, és, ki-
aknázva a  minimálpróza nyelvi lehetőségeinek eré-
nyeit, minden felesleges cikornyától mentesen van-
nak elmondva: tárgyilagosan, tömören, kopogó pár-
beszédekben, a legtöbb történetben még a csendnek 
is mondanivalója van.

Az említett tulajdonságok jellemzik Jászberényi Sán-
dor A varjúkirály – Nyugati történetek című harmadik 
kötetét is. Mielőtt azonban továbblépnénk, meg kell 
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K orunk egyik legszörnyűbb rákfenéje a társadal-
mi párbeszéd hiánya, mind nemzeti, mind glo-
bális szinten. Szinte egyetlen társadalmi kér-

dés sincs, amelyről a nagy többség a rendelkezésünk-
re álló tények előzetes megvizsgálása, az összefüggé-
sek bárminemű elemzése alapján formálna véleményt, 
ehelyett a  legtöbben elfogadják, és megfellebbezhe-
tetlen igazságként kezelik a világnézetükhöz közel ál-
ló média nyújtotta válaszokat. E jelenség következté-
ben a társadalmi kommunikáció végtelenül alacsony 
szintre süllyedt, mindegyik fél pofonegyszerű magyará-
zattal rendelkezik valamennyi felvetődő kérdésre, nem 
csoda hát, hogy a nagy többségnek egyáltalán nincs is 
igénye a társadalmi párbeszédre. A „másik oldal” va-
lóságértelmezése azért sem érdekli az átlagos médiafo-
gyasztót, mert biztos abban, hogy az úgyis „manipu-
láció” terméke, hiszen ezt sulykolták bele az általa kö-
vetett sajtóorgánumok, a többség sokszor már nem is 
azért követi a médiát, hogy megtudjon valamit a vi-
lágról, hanem csupán azért, hogy megerősítést nyer-
jen a világról alkotott elképzelésére. Az igazság ellen-
ben az, hogy az emberek sok esetben nem tudják iga-
zából, mi történik, s ami a legborzasztóbb, még azzal 
sincsenek tisztában, hogy nem tudják, mert a  felkí-
nált narratívák valamelyike szerint érteni és átlátni vé-
lik a körülöttünk zajló folyamatokat. Vegyük példának 
korunk egyik legösszetettebb kérdését: a bevándorlást, 
amely esetében még a szóhasználat is politikai hozzá-
állás függvénye. Az egyik fél által sugárzott adásokban 
huszonéves migráns férfiak hőzöngenek, vélt jogaikat 
követelve, a másik fél által ábrázolt képsorokon pedig 
többnyire nélkülöző menekült gyerekeket és asszonyo-
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magyarázni ezt a kissé különös címet. A kötet címol-
dalán nagy betűkkel címként A varjúkirály olvasható, 
alatta pedig kisebb betűkkel szerepel a Nyugati törté-
netek megfogalmazás, ami alcímre utal, azt sugallva, 
hogy egy elbeszélésgyűjteményről van szó, ám ami-
kor kinyitjuk a kötetet, a két cím már azonos rang-
ban szerepel műfaji meghatározással együtt, miszerint 
A varjúkirály kisregény, a Nyugati történetek pedig ti-
zennégy novella, ami azt jelenti, hogy a kötetben két 
külön egység szerepel.

A  Nyugati történetek novelláinak zöme, ahogyan 
a cím is sugallja, nyugaton játszódik, leginkább Ma-
gyarországon, az egyik történet azonban Londonba, 
a másik Bécsbe, kettő pedig az Egyesült Államokba 
kalauzol bennünket. Egy novellát leszámítva mind-
egyiküknek a hőse Maros Dániel, aki a szerző altere-
gójaként is értelmezhető. Találkozunk vele születendő 
gyerekként, kisfiúként, kamaszként, barátként, szom-
szédként, haditudósítóként, íróként, apaként, partner-
ként, fiúgyerekként. Ezekben a novellákban Jászberé-
nyi Sándor a honi társadalmi visszásságokat veszi gór-
cső alá, legyen szó múltbéli tragédiáról, mint a nagy-
apáról és zsidó szerelméről szóló megható történetben 
(Szerelem), a romákkal szembeni előítéletességről (Ke-
resztelő), vagy a testi-lelki erőszak közösségen belül al-
kalmazott különböző formáiról (Pehelysúly), nem cso-
da hát, hogy szakmai sikerei és szeretteivel kialakított 
harmonikus viszonya ellenére, Marosból leginkább 
a kiábrándultság érződik, nem tud örülni semminek, 
és rendszerint enyhén melankolikus hangulatot áraszt 
maga körül. A gyűjtemény két legizgalmasabb és leg-
komplexebb novellája (Nem könnyű, Kétcsík) Ameri-
kában játszódik, ahová a hős íróként megy felolvasni. 
Ezek a történetek, a főhőst íróként, aggódó apaként 
és partnerként ábrázolva, egyszerre árulkodnak a ma-
gyarországi viszonyokról és engednek betekintést a ten-
gerentúli világ hétköznapjaiba, az alaptörténet mellett 
az útleírás műfajának izgalmas sajátosságait is kiaknáz-
va közben. A visszatérő hős és a visszatérő témák ál-
tal a novellák sok esetben párbeszédet folytatnak egy-
mással, kitágítva egyben egy-egy történet értelmezési 
horizontját. A novellákban sokszor férfias dolgok ját-
szódnak le: vadászat, ivászat, füvezés, boksz, háború, 
és a szerző, akárcsak korábbi műveiben, ezúttal is sok 
esetben erkölcsi kérdéseket feszeget. Jászberényi szi-
kár stílusa ezekben a novellákban is kiválóan műkö-
dik, bár meg kell hagyni, hogy néhol kissé túlmagya-
rázza a dolgokat (Szerelem), vagy enyhe túlzásokba esik 
(Nyugati történet).

Első pillantásra kilóg a sorból az Egy kis szívesség cí-
mű nyitónovella, amely a szerző két előző műve, Az ör-
dög egy fekete kutya és más történetek és A lélek legszebb 
éjszakája című kötetek darabjainak zöméhez hasonlóan 
a Közel-Keleten játszódik, ám a főhős később játszó-
dó történeteinek ismeretében – mint például A szob-

rok című novella, amelyben Maros egy volt haditu-
dósító kollégája temetésére megy Londonba –, egyfé-
le prológusként is felfogható a  további, immár nyu-
gaton játszódó novellákhoz. Az Egy kis szívesség a kur-
dok helyzetét boncolgatja az Iszlám Állam bukása után. 
A háborús tudósító főhős interjúkat készít foglyul ej-
tett dzsihadistákkal, akik közül sokan másod- és har-
madgenerációs európai arabok. A  történet igazából 
Európa álszent hozzáállásáról árulkodik, mert miután 
fölszámolták az Iszlám Államot, Európa cserbenhagy-
ta a kurdokat, akik ezekből a harcokból a legnagyobb 
mértékben vették ki a részüket, most pedig kénytele-
nek átadni a területeket a siíta milicistáknak, miköz-
ben a törökök hátba támadják őket. A történet magá-
ról a helyszínről láttatja az eseményeket, érzékeltetve 
a politikai döntések súlyát, a hatalmasok érdekharcát, 
és annak következményeit a terepen a hús-vér embe-
rek további sorsának alakulása tekintetében. A kurd 
parancsnok elmondja, hogy a  foglyokat hamarosan 
átadják a szíriai hadseregnek, a főhős kérdésére pedig, 
hogy ők vajon mit fognak tenni velük, a következőt 
válaszolja: „Gondolom, elengedik őket, hogy menje-
nek csak haza, és Európában robbantgassanak.” Mert-
hogy: „Ha egyszer valaki fegyvert fogott a kezébe, so-
sem fogja azt elengedni.” A csattanóra épülő novella 
emberközeli ábrázolásával a szíriai konfliktus velejébe 
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váj, és olyan képet lebbent fel előttünk, amilyet más-
hol nemigen láthatunk.

A Hosszú hétvége című történet szerkezetileg elkülö-
nül a többi novellától, ettől függetlenül a novellagyűj-
temény egyik legmegrázóbb darabjáról van szó. Férj és 
feleség Bécsbe utaznak egy hosszú hétvégére, ami rö-
viden egy opera megtekintéséből, vacsorából és szex-
ből áll. A kitartott nő útközben a kormány bevándor-
lási politikáját szapulja, és rábeszéli férjét, hogy segít-
senek az úton lévő menekültek közül valakinek. A fér-
fi nem örül az ötletnek, szerinte „valami rendszernek 
csak kellene lennie”, de tartva felesége duzzogásától, 
eleget tesz az asszony kívánságának, és az egyik au-
tóspihenőben egy Franciaországba igyekvő testvérpá-
rost, egy fiatalembert és egy lányt autójukba invitál-
nak, és elfuvaroznak Bécsig. A hétvége tökéletesre si-
keredik, a meglepetés már otthon éri őket, amikor egy 
nyolc áldozatot követelő párizsi esemény kapcsán ki-
derül, kiket is szállítottak el az osztrák fővárosba. Ma-
ga a történet mellett mélyen elgondolkodtató a pár-
beszéd a menekültválság megítéléséről, az érvek és el-
lenérvek ütköztetése, az önnön meglátásom kizáróla-
gosságának hangoztatása, nem utolsósorban a tények-
kel való szembesülés.

A varjúkirály című kisregény A Hosszú hétvégéhez 
viszonyítva ellentétes előjelű végletes reakció a mene-
kültválságra. A történet a beszédes nevű, határmenti 
Átokházán játszódik, ahol statisztikailag a  legmaga-
sabb az öngyilkosok száma az országban, nem csoda 
tehát, hogy a cselekmény egy öngyilkossági kísérlettel 
indít és egy bevégeztetett öngyilkossággal fejeződik be. 
A mű középpontjában a nevelőintézetből nemrég ki-
került, egy lepusztult tanyán egyedül élő Csontos, és 
cigány barátja, Csabi állnak. A két fiatalember a kilá-
tástalanságtól menekülve csöppen bele abba az Ákos 
testvér vezette neonáci szellemiségű Testvériség elne-
vezésű polgárőrségi csoportba, amely magára vállalja, 
hogy a közeli erdőből visszaüldözi Szerbiába a mene-
külteket. Először csak riogatják, majd megverik az ér-
kezőket, később már levetkőztetik, kifosztják és mez-
telen kergetik őket vissza a határ túloldalára, pénzüket 
és ingóságaikat pedig szétosztják egymás között. Mi-
vel senki sem ellenőrzi tevékenységüket, idővel egy-
re inkább felbátorodnak, és csakhamar eljutnak arra 
a pontra, ahonnan már egyenes út vezet az erőszakte-
véshez és gyilkossághoz.

A történtek mindenkire másképpen hatnak, a két 
volt állami gondozott fiúra nyomasztó teherként zú-
dul a lelkiismeret-furdalás. Származásából eredően Csa-
bi leginkább a varjúkirálytól tart. „»Az igazán bűnö-
sökért a varjúkirályt küldi a Sátán« – mesélte suttog-
va, ahogyan neki is suttogva mesélték. »Kivájja a sze-
müket és megeszi a szívüket, hogy ne láthassák Istent, 
és ne érezhessék a Kisjézusnak a szeretetét soha. Em-
berteste van és varjúfeje. A széllel repül és a szentség-

telen órán jön a bűnösökért, hogy minden szeretetet 
kivájjon belőlük.«” Hogy távol tartsa magától a rette-
gett lényt, otthonát szárnyuknál fogva kifeszített var-
jakkal veszi körbe. „A rothadó fakerítésre varjak voltak 
szögelve. A szárnyuknál fogva szögelték ki őket, félmé-
terenként. A legtöbbjük élt. Mozgatták a fejüket, pró-
báltak szabadulni. Panaszos károgásukból épült a ház-
ra nehezedő csend.” Csontosnál a bűntudat leginkább 
álmaiban manifesztálódik: a költői jelenetekbe stilizált 
lidércekben gyerekkori emlékek, az édesanya tragikus 
elveszítésének feldolgozatlansága, a közelmúlt esemé-
nyei és elnyomott félelmek keverednek.

Az erőszak, amelyet a közel-keleti hadszíntereken 
játszódó Jászberényi-prózákban megismertünk, itt is 
jelen van, csupán másképpen ölt testet. Csabi hité-
vel ellentétben, a valóságban a varjúkirály nem min-
dig az igazán bűnösökért jön, hanem sokkal inkább 
azokért, akik annak érzik magukat, s kinek az életét, 
kinek a lelkét veszi el. Jászberényi Sándor első kisre-
gényében mindenekelőtt a menekültválság okozta ál-
lapotok tükrében vizsgálja az idegengyűlölet kérdé-
sét, és szól bűnről és bűnhődésről, ám nem kevésbé 
fontos rétege a műnek a távlattalanság tematizálása, 
a nincstelenségből való kitörés lehetetlensége társa-
dalmi szinten, ami kiszolgáltatottá teszi az egyént. 
Ha egyes novellák esetében olykor meg is bicsaklik 
a  szöveg, A  varjúkirályban ilyesmi nem fordul elő. 
Mindvégig tökéletesre csiszolt nyelvezettel elmesélt 
megrázó történetet olvasunk, amelyben a szikár va-
lóságábrázolás, a szűkszavú párbeszédek és az álom-
leírások lírai futamai váltakoznak. A kisregény lezá-
ró jelenetétől pedig az olvasó még sokáig döbbenten 
mered maga elé.

Visszakanyarodva a bevezető eszmefuttatáshoz a tár-
sadalmi párbeszéd hiányáról, a  valóságértelmezés te-
kintetében érdemes együtt elolvasni, és azonos sík-
ba helyezni az Egy kis szívességet, a Hosszú hétvégét és 
A varjúkirályt – lehet, hogy a menekültválság mozga-
tórugóiról, folyamatáról és következményeiről nem 
tudunk meg mindent, amit szeretnénk, de annál töb-
bet megtudunk az emberről: tévelygéseiről, hitéről és 
morális dilemmáiról.   

Sándor Zoltán  1973-ban született Nagybecskereken. 
Író, újságíró, szerkesztő, műfordító. Legutóbbi kötetei: 
A gonosz átváltozása (2018) és Korunk lenyomata (2020). 
Szabadkán él.


