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Büntetlenek
Agatha Christie b�nügyi történeteiben általában 

egy b�ncselekmény történik, esetleg kett�, há-

rom. Jól megindokolt a tett, az áldozatot lehet 

sajnálni, az elkövet�re lehet haragudni. A könyv-

ben van b�n, büntetés és b�nh�dés. És körülöt-

te a világ: város és vidék, otthon és munkahely, 

iskola, börtön, szerelem, barátság, ami a világot 

kerekké teszi.

Borbély László Büntetlenek c. könyvében har-

minc min�sített b�ncselekményt számoltam ös-

sze, utána a számolást abbahagytam. Talán el-

tévesztettem, de lehet, hogy a b�ncselekmények 

sorjázása már nem tudott felizgatni. Miért is? 

Talán a fogalmak miatt, amelyek díszletként sze-

repelnek, és amelyek nem azt jelentik a könyv-

ben, ahogy hagyományos értelmezés szerint a 

fogalmakat használjuk. Ez a család nem család, 

az iskola nem iskola, a barátság nem barátság és 

a szerelem nem szerelem. A b�n sem b�n (legföl-

jebb: balhé), a börtön demokratikus népintézmény, a b�nh�dés pedig ismeret-

len fogalom, ahogy a nyelv, a tisztelet, az értékek teremtése és meg�rzése is, 

nem beszélve a jöv�képr�l. Ja, és a sport se sport!

A  fi atalkorú b�nözésr�l van persze szó a regényben, de ez a „fi atalkor” 

többnyire már egy nemzedékkel korábban elkezd�dik: igen, a szül�k életmód-

jával, kallódásával, család- és önpusztító tevékenységével. A fi atalkorúak aztán 

ezt folytatják. Az iskolában, a játszótéren, szórakozás és közlekedés közben, 

randevún és unatkozás közben. Valójában céltalan sodródás közben, mert 

mintha a legtöbb b�nelkövetés (balhé) hátterében ez állna.

Csontos Ferenc tornatanár és sportedz� (boxmester), jó tanár és derék em-

ber, talán jobb is, mint a könyv leveg�je igényelné – természetesen meghal a 

regény végére, brutálisan végez vele, akit�l a legkevésbé várható. Ördög Má-

té, a diák kezdetben nem „ördögi” fi gura, csak kallódó, unatkozó és utálkozó, 

elégedetlen, de az elégedetlenség nem fölfelé hajtja, hanem lefelé. A regény 

kezdete meghökkent�en hasonlít A Pál utcai fi úkra, de ez az einstand vérbe 

torkollik.

Az iskola segíthetne – gondolnánk, pedig az iskola (ez az iskola!) gyenge és 

szétes�, tanárai ijedtek, sem eszközük, sem ötletük a gengszteresedés útján 

már el�rehaladott diákok visszatartására. Csontos sportolót akar nevelni Máté-

ból meg a többi kis ördögfi ókából is, de �k inkább a laza lötyögést (az alibit) 

részesítik el�nyben az edzéseken, ökleik igazi üt�erejét az utcára (játszótérre, 

közértbe, diszkóba) tartalékolják.

Európai és hazai környezetünk napi, politikai és tudományos sajtójában 

szinte már fölös mértékben olvashatunk olyan fogalmakról, mint tolerancia, 
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mint a tudás társadalma, mint interperszonális kommunikáció, mint helyi pol-

gári kezdeményezések és mint a szép új világ számos további letéteményese. 

Nos, a Büntetlenek világában ezek a fogalmak tökéletesen ismeretlenek, a 

történések mintha éppen e nagyszer� fogalmak ellenében történnének. Talán 

nem szándékosan, hiszen tudatosság, logika, távlatos gondolkodás nem fordul 

el� a szerepl�k szellemi muníciójában, hanem mert fogalmaik más eredet�ek, 

más szabályok szerint és más módon valósulnak meg.

Borbély László hatalmas gy�jt�- és tiszteletre méltó rendszerez� munkára 

vállalkozott, talán többre is, mint ami egy kortársi regényhez föltétlenül szük-

séges. Elbeszélgetett tanárokkal, pszichológusokkal, sportedz�kkel (boxmeste-

rekkel), rend�rökkel és b�nöz�kkel, hogy anyagot (vagy inkább magyarázatot?) 

nyerjen arra a tünetegyüttesre, amelyb�l aztán könyve témáját merítette. Az 

említett hivatások és szakmák képvisel�i bizonyosan alapos és hiteles informá-

ciókkal látták el – az anyaggy�jt� szociológust, de a regényírónak mégis magá-

nak kellett a m� anyagát megteremteni, a környezetét hitelesre formázni, hogy 

minden olvasó (diák, tanár, „kívülálló civil”, netán b�nöz�) ráismerjen saját 

városára és világára, saját családjára és lakótársaira, alkalmasint saját magára.

A fi atalok (és a hajdan volt fi atalok, akik mára elkopott középkorúakká, el-

hagyó és elhagyott házastársakká, gyermekeikkel semmit kezdeni nem tudó 

szül�kké váltak) hosszas párbeszédeket folytatnak egymással (néha olyan az 

olvasó érzése, inkább: perbeszédeket!). A  regényíró Borbély László remekel 

a dialógusokban, de ez a remeklés nem igazán az olvasó esztétikai érzéké-

hez szól. A nyelv, amelyen a párbeszéd folyik, végletekig elsivárult, eldurvult, 

nyelvtani szabályt és érdemi közlést alig tartalmaz, megszólaló és megszólított 

között alig érezhet� rokonszenv, emberi összetartozás, netán tanár-diák vagy 

szül�-gyermek kapcsolat. Inkább az utálat és a türelmetlenség, a beszéd fölös-

legessége jellemzi ezeket a torz és kusza szóváltásokat.

Mindegyik szakma képvisel�i ráismer(het)nek a regényben a maguk szak-

területére, sérelmére, jogos panaszára, bevallhatják tehetetlenségüket – re-

mélhet�en meg is teszik a Büntetlenek olvasása közben. A regény – a sok vér, 

brutalitás, gonosz és ostoba indulat ellenére – nem krimi, hanem riasztó tár-

sadalmi kortünet (kórtünet?). Az olvasók – függetlenül szakmai elkötelezettsé-

gükt�l és hovatartozásuktól – a könyv végére bizonyára kialakítanak magukban 

valamilyen képet a társadalom egész(ség)ér�l, amelyben ilyen tünetek indultak 

gazdag burjánzásnak, bizonyára a megoldás lehet�ségei (vagy a megoldhatat-

lanság okai?) is kirajzolódnak legtöbbjükben, az érintettségt�l, a felel�sség-

érzett�l, a morális indíttatástól függ�en radikálisabb vagy szelídebb módon. 

A társadalom egészében ma a „büntetlenek” aránya, ereje, jelenléte és hatása 

talán még nem olyan töménység�, mint Borbély László könyvében, de hogy a 

fi atalkorú b�nözés él� és szerteágazó probléma, amelyet minden olvasónak (és 

nem olvasónak) meg kell ismernie, az okait értelmeznie, fellépni ellene, ez a 

könyv olvastán nyilvánvaló.

A könyvhöz Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafi kusm�vész készített fametsze-

teket, a képek riasztóak, zsúfoltak és szuggesztívek, akár a szövegek, a szemé-

lyek és a problémák, amelyek a könyv lapjain gomolyognak.

Lukáts János


