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Ami nem változik 

 

 

– Hogy vagy? – kérdeztem a páromat, amikor belépett az ajtón. 

Nem felelt, csak biccentett. Felakasztotta foltos kabátját az ajtó mellé, hozzám 
lépett, és átölelt. Hajába tucatnyi ősz szál keveredett, amióta nem találkoztunk. 
Jól ismert illatába az utazás izzadságszaga vegyült. 

– A gyerekek? – nézett fel rám kis idő múlva. 

– Ma érkeznek a haditáborból – feleltem halkan. 

Nem mozdultunk, csak álltunk a szűk folyosón kéz a kézben. Ismét szerencsénk 
volt. A kötelező munkaszolgálat nemegyszer örökre szétszakította a családokat. 
Korunkból adódóan sok mindent láttunk már, azonban nem beszéltünk ezekről, 
ahogy az érzéseinkről sem. Tulajdonképp nemigen beszélgettünk egymással. Az 
évek során kialakultak köztünk azok az érintések, pillantások, mozdulatok, 
amikkel el tudtuk mondani a gondolatainkat anélkül, hogy a hallgatózó fülek 
tudomására hoztuk volna őket. Talán ez volt az, amiért még együtt lehettünk. 

Emlékeztem rá, hogy a szüleim sem beszéltek sokat. Előttem biztos nem. Szinte 
némajátéknak tűnt az életünk. Apám „selejt” volt. Egy férfi, akire a sereg nem 
tartott igényt. Kisgyerekként csak a szürke haját és fáradt szemét láttam, és nem 
értettem, miért mutogatnak rá ujjal, nevetve az osztálytársaim. Esténként bejött a 
szobámba, magához ölelt, ám soha nem szólt hozzám egyetlen szót sem. Halkan 
mozgott, halkan beszélt, mintha nem akarna másokat megzavarni a létezésével. 
Megjegyzés nélkül olvasta végig a kijelölt haditudósításokat, úgy tűnt semmit 
nem jelent neki a háború. Anyám folyton dolgozott. Napközben a gyárban, azután 
otthon. Általában akkor találkoztunk, amikor egy tál ételt tett elénk az asztalra. 
Gyűlöltem a főztjét. Mindig ugyanazt ettük. Persze az élelmiszerjegyekkel 
nemigen lehetett válogatni, ez azonban nem érdekelt. Ízeket akartam, valami 
mást, mint amit adni tudott. Eleinte szóvá tettem ezt, aztán inkább hallgattam, 
mert láttam az arcára kiülő fájdalmat. 

A haditáborban mindig jó ételeket kaptunk, ezért önként jelentkeztem a 
bentlakásos hétvégékre. Inkább vállaltam a fárasztó kiképzést, csakhogy valódi 
húst kaphassak a tányéromra, ne valami ízetlen fehérjepótlót. Anyám gyakran sírt, 



amikor elmentem otthonról. Először nem értettem, azt gondoltam, hogy valami 
baj van, csak nem meri elmondani. Évek teltek el, mire rájöttem, szeretett, és fájt 
számára, hogy nem mondhatta el, mennyire hiányzom. Apám nem sírt soha, ő 
megtanulta elrejteni az érzelmeit. Néhányszor meglestem őket, ahogy némán 
ölelkeznek a konyhában. Gyerekfejjel még zavart, hogy nem vonnak magukhoz, 
de később megértettem, érzelmeknek nincs helye háborús időkben. 

A hadiállapot áldozatokat követel mindenkitől. Ebben éltünk, ebben hittünk. 
Tanultunk, dolgoztunk, kiképzésre jártunk, amikor parancs érkezett, költöztünk. 
Az embereket oda vezényelték, ahol nagyobb szükség volt a munkáskézre. 
Mindenki tette, amit elvártak tőle a győzelem küszöbén. A családok csak addig 
maradtak együtt, amíg a haza szolgálata mást nem követelt. Hírt lehetetlen volt 
adni magukról. Senki nem ismerte a szomszédját, senki nem bízott a 
munkatársában, így aztán senki nem szervezkedhetett az állam ellen. Ma még ez 
volt a szomszédod, holnap más, ma még ez volt a padtársad, holnap más. Épp úgy 
ülhetett melletted egy becsületes honpolgár, mint ellenséges ügynök.  

Tucatszor költöztünk alig néhány év alatt, ami nekem, gyereknek nagy öröm 
volt. Fél napokat utaztunk lezárt furgonokban, azonban az újdonság izgalma soha 
nem hagyott pihenni. A szürke házak ismerős tömbökbe összezsúfolva sorakoztak 
mindenhol, én mégis izgatottan rohantam fel az új otthonunkba, miközben 
szüleim még a porba ledobált csomagokkal bajlódtak. Az egyik lakás úgy nézett 
ki, mint a másik, a berendezés is egyformán kopottnak tűnt mindenütt. Az utcák 
porosak, a boltok ismerősen üresek, az iskolákban az egyenruhák foltosak voltak. 
A városok elrendezése és a negyedek számozása unalmasan ismétlődött, mégis 
mindig találtam felfedezni való helyet az utcákon és új ellenfelet a haditornákon. 
Örömmel versengtem azokkal, akikkel még nem kerültem szembe, akiket még 
nem győztem le. 

A háború a víz miatt tört ki, és már régóta tartott. Az arcvonal évek óta nem 
mozdult, kisebb csetepatékon kívül egyik fél sem ért el jelentősebb győzelmet. 
Megfáradt katonák posztoltak állomáshelyükön, és várták az erősítést, mely a 
végső győzelemhez segítheti csapataikat. Ahhoz a nemzedékhez tartoztam, 
amelyet erre a csatára készítettek fel. Mi voltunk a leendő elitkatonák. Erre 
neveltek minket az első iskolai nap óta, és megvallom, megtettem mindent, hogy 
megfeleljek a katonai oktatók elvárásainak. A jegyeim nem voltak jók, a kötelező 
gyári munkában sem jeleskedtem, de mire végeztem, már két sráf büszke 
tulajdonosa voltam.  

Magabiztosan vártam a sorozást. Ez volt az az idő, amikor sajnáltam szüleim 
korosztályát. Tudtam, többre viszem majd, mint apám, aki naphosszat állt a 
gyártósor mellett a többi kiszuperálttal együtt. Éjt nappallá téve dolgoztak úgy, 



hogy nem látták, mennyire fontos a hazának, amit tesznek, és mellette milyen 
jelentéktelen az életük. Megteremtették mindazt, ami a győzelemhez szükséges, 
ám a dicsőségből nem részesülhettek. Tisztán láttam, a boldogtalanság a sorsuk 
része, és ezen csak mi változtathatunk.  

Az újoncavató ünnepségen büszkén foglaltam el a kijelölt helyemet a szürke 
egyenruhás alakzatban. Körülöttem mindenki forgolódott, a családját kereste a 
tribünön, én vigyorogva intettem apám és anyám felé, ahogy megpillantottam 
őket. Apám a felhőket bámulta a fejünk felett, anyám fel sem nézett, ölébe ejtett 
kézzel játszadozott a kiosztott kis zászlócskával. Összeszorult az öklöm. Erre a 
napra készültem évek óta, mégis képesek voltak elrontani az örömöm. 

– Semmirekellők – mondta az egyik srác, és a tömegben épp rájuk mutatott. – 
Egyikük sem érti meg, hogy csak a győzelem a fontos, az egyén élete nem számít! 

Legszívesebben megütöttem volna, de csak azért, mert épp a szüleimről beszélt, 
amúgy igazat adtam neki. Elfordultam, és mereven néztem az előttem álló 
borotvált tarkóját. A többiekkel együtt lélegeztem, és mozogtam, a fogadalmat is 
hiba nélkül mondtam. Nem fordultam többé feléjük, csak amikor a csapat 
díszmenetben vonult el a vendégek előtt. Láttam anyám vöröslő szemeit és apám 
megfeszült állkapcsát. Egymás mellett ültek, nem értek egymáshoz, és nem néztek 
rám. Búcsú nélkül léptem át a laktanya kapuját. 

A kiképzés kemény volt, azonban semmi kibírhatatlan újdonságot nem hozott a 
haditáborok után. Hat dekád alatt a legjobb katonáktól sajátítottuk el a fegyverek 
és taktikák használatát. Mindent megtanultunk, amire szükségünk lehetett a 
győzelemhez a harcmezőn. A kezdeti tréfálkozások és a folyamatos gyakorlatok 
hamarosan igazi csapattá edzettek bennünket. A nyári napfordulón a végzősök 
diadalmenetével ünnepeltük a tényleges szolgálatba lépésünket. A morál magasan 
szárnyalt a kaszárnyában, akár a harci dalaink az alaki gyakorlatok során. 
Esténként hosszasan tervezgettük, milyen hősi tettel döntjük el az előttünk álló 
csatát. Magabiztosak voltunk, és verhetetlenek. 

Két nappal később a század odaveszett.  

Maroknyian éltük túl a támadást a beásott csapatok ellen. A többséggel az 
ellenség végzett, a megfutamodókat saját tisztjeink lőtték le. Négyen légnyomást 
kaptunk egy közelben becsapódó lövedéktől. Bajtársaink teste felfogta a 
szilánkokat. Ájultan, szinte egyetlen karcolás nélkül úsztuk meg a mészárlást. A 
frontvonal elmozdult, mi pedig fogolyként tértünk magunkhoz.  

Napokig ültünk közös zárkában, nem szóltunk egymáshoz, tartottuk magunkat 
a kiképzésen tanultakhoz. Kihallgattak, aztán egyesével a hátországba 
szállítottak. Semmibe vették az Egyezményt. Hadifogolytáborra számítottam, 



ehelyett ruhát, élelmiszerjegyet, lakást adtak. Kijelölték, hol fogok dolgozni. 
Ennél jobban nem alázhattak meg egy katonát.  

Gyűlöltem mindent, legfőképp az életet. Hónapokig fel se fogtam, mi zajlik 
körülöttem. Leginkább magamban voltam csalódott. Ahelyett, hogy valami bátor 
tettel megfordítottam volna a csatát, és vele a háború menetét, az ellenségnek 
robotoltam, akár egy „selejt”. Dolgoztam, ettem, hazamentem. Mikor parancsot 
kaptam, költöztem. Más lakás, más negyed, más város, más munka várt rám. 
Senkit sem ismertem. Idegen voltam az idegenek közt. Bizalmatlanság vett körül. 
Hiába néztek ki ugyanúgy, mint én, hiába beszéltük ugyanazt a nyelvet, minden 
pillanatban éreztem, tudják, hogy az ellenségük vagyok, csak nem mernek 
kikezdeni velem. 

Segítség nélkül, nem sokat tehettem. Néhányszor megpróbáltam szabotálni a 
munkát, azonban mindig rajtavesztettem. Nem pazarolták rám a lőszert. Orvosi 
felügyelet mellett módszeresen vertek. A testem kudarcot vallott, a fájdalom 
megtörte a büszkeségem. 

A második évet töltöttem megalázva, mikor egy nap döbbenten álltam fel a 
munkapad mögött. Egy pillanatra azt hittem, megőrültem. Olyan érzésem támadt, 
mintha álomvilágból ébredtem volna. Már jártam itt, dolgoztam itt. A hely, a félig 
kész fegyveralkatrész, a ruhák, a körülöttem lévők mind ismerősek voltak. 
Gyerekként ugyanennél az asztalnál raktam össze egy ugyanilyen alkatrészt, 
aminek rendeltetéséről akkor fogalmam sem volt. Némán meredtem magam elé. 
Ott volt a padban az iskolás csínyem nyoma, egy vésés, amiért verést kaptam 
volna a felügyelőtől, ha észreveszi. De akkor nem vette észre. Utána valaki 
megpróbálta festékkel eltüntetni, de azt a jelet én véstem a padba évekkel ezelőtt. 
Ez nem lehetett tévedés! 

Körülnéztem a teremben. A körülöttem dolgozók maguk elé szegezték a 
tekintetüket, sehol nem láttam egyetlen kíváncsi oldalpillantást sem. A 
teremfelügyelő mondott valamit a segítőjének, aztán felém indult. Helyemre 
rogytam. Próbáltam figyelni, hogy ne gondolkozzam, de az agyam szét akart 
robbanni.  

Nem emlékszem, hogyan tántorogtam ki a gyárkapun. Fejemben őrült 
gondoltatok zakatoltak. Mi lehet ez? Egy próba? Egy vicc? Megőrültem talán? 
Vagy mások ennyire vakok? 

Megtorpantam az utca közepén. Megnéztem magam körül minden házat, 
minden utcát, minden embert. Jártam már ebben a városban. Éltem és dolgoztam 
itt korábban. A hazám része volt ez a hely, az életem része. Szédelegve ültem le 
egy padra.  



Nem értettem semmit. Most fogságban vagyok? Az ellenség fogságában? Vagy 
saját hazám tart fogva a sikertelen csata gyalázatos túlélőjeként? Lefokoztak elit 
katonából selejt gyári munkássá? A fegyveralkatrész, melyet összeszereltem épp 
olyan volt, mint amit mi használtunk. Pedig a mienk a legkiválóbb a világon! Az 
ellenségnek nincs ilyen! Ez a büntetésem, mert elbuktam a győzelem kapujában? 

Szörnyű kételyek gyötörtek, féregként rágták be magukat a gondolataimba. 
Belenéztem a mellettem elhaladók arcába, ám azok elfordították a tekintetüket. 
Legszívesebben ordítottam volna, kihívva a világot magam ellen, hogy 
megtudjam, mi az igazság. 

Van egyáltalán ellenség? Van egyáltalán háború? Lehet, hogy a csatákat a 
behívott fiatalok egymás ellen vívják? Miért van egyáltalán háború? Lehet, hogy 
csak a fegyverek gyártása és elhasználása a cél?  

Kinek jó, ha a háború fenntartja önmagát? Ki látott ellenséget? Ki tudja ki az 
ellenség? Mindig csak mondták, és képeken mutatták őket! De ki tudja, valójában 
léteznek-e! Akár be is csaphattak bennünket! 

Be lehet csapni egy egész világot? Érdemes ámítani ennyi élőt és meggyilkolni 
ennyi ártatlant? 

Mi másért vándorol folyton mindenki, ha nem ezért, hogy ne ismerhessék meg 
egymást? Senki nem beszélhetett a gondolatairól, hiszen folytonos 
bizonytalanságban élt! 

Mások is bizonyára rájöttek erre, azonban nem tudták kivel megosztani a 
tapasztalataikat. 

Egy világ, egy földrész, egy ország, egy nyelv, egy nép! Mi ez az őrültség? 

Napokig gyötrődtem, és nem tudtam kihez forduljak. Nem ismertem senkit, aki 
levehette volna vállamról a terhet, vagy eloszlathatta volna a kételyeimet.  

Az egyik délután beállított a lány. Csinos volt, korombeli. Lesütött szemmel 
adta át az írásos parancsot. Osztoznom kellett vele a lakáson. Nem tiltakoztam, 
nem volt értelme. Biztos voltam benne, hogy besúgót akarnak a nyakamra ültetni. 
Valaki figyelt volna? Gyanították, mire jöttem rá? Vagy csak el akarták terelni a 
figyelmemet a valóságról?  

Nehéz volt ezekkel a gondolatokkal és a lánnyal együtt élnem. Nem tudom, ő 
mit érzett, én szenvedtem a jelenlététől. 

A lakás aprócska volt. Egy fürdő, egy szoba, egy szekrény, egy ágy. Sokáig 
kerülgettük egymást, próbáltuk tartani a távolságot.  Ahogy telt az idő, a 
biccentéseket és udvarias mosolyokat lassan félszeg szavak váltották fel, és 



többször is azon kaptuk magunk, hogy óhatatlanul megérintettük a másikat. Az 
érzés kellemes volt, hamarosan vágy is csatlakozott hozzá. Mindkét részről. 

Már kezdtem megfeledkezni a rémisztő gondolataimról, mikor megtudtam, 
várandós. Ekkor döbbentem rá egy más, szörnyűbb igazságra.  

 A háború nem változik. 

Családom lett. A gyerekeim haditornákra, táborokba jártak, készültek a seregbe. 
Gyakran költöztünk, városról városra vittek bennünket, minden évben hónapokat 
töltöttünk távoli munkaszolgálaton, és mikor találkoztunk, csak annyit kérdtünk 
egymástól: hogy vagy. Párom sem kérdezett többet, én sem kérdeztem, csak 
öleltem némán, ahogy egykor szüleim tették. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tizenöt év 

 

– Hogy nézel, ki te szerencsétlen? Vegyél már egy másik inget, ez gyűrött! 

Lasse végigsimított a ruháján. 

– Mi a bajod ezzel? Most vettem ki a szekrényből. 

Siselka lecsapta a maga elé tartott blézert. 

– Mondom, hogy gyűrött! Így nem maradhatsz! Keress másikat! 

Lasse szeme alatt megrándult egy ideg. Nagy levegőt vett, lassan kifújta, majd 
ahogy a nő kérdőn rá nézett, felcsattant. 

– Nem fogok egy rohadt hívás miatt átöltözni! Jól vagyok így! Szóval inkább 
azzal törődj, hogy te elkészülj! Hiába fújtatsz, kettőnk közül csak te foglalkozol 
ilyen marhaságokkal! Senkit sem érdekel, hogy mi van rajtam. Akár alsóban is 
lófrálhatok a kamera előtt itthon, ahhoz sincs senkinek köze! 

Siselka dühösen legyintett. 

– Igénytelen vagy! Tudod? Igénytelen! 

– Lehet, de nincs három szekrénnyi ruhám, amiből soha nem tudok választani! 
Nézd meg – nyitotta ki a szekrényajtót Lasse. – Ingek, nadrágok, pólók, gatyák és 
zoknik. Elfér két polcon. Most pedig nézzük meg a te részedet! 

Siselka felkapta a ruháját, majd kiviharzott a szobából. Lasse megvárta, amíg 
becsapódik a fürdőszoba ajtaja, aztán levette az inget, megrázta, a helyére 
akasztotta, végül kivett egy másikat. 

– Gyűrött a francokat! Tök egyformára vannak gőzölve – morogta, aztán 
felemelte a hangját. – Egy frászt vagyok igénytelen, babám! 

A fürdőben szekrényajtó csattant, amit a WC zubogása követett. 

– Szórakozz csak! Kettőnk közül úgy is te leszel az, aki nem készül el időben. 

Az ajtó kinyílott, Siselka pedig nekiszegezte a fésűt a férfi mellének. 

– Hallom ám! 

Lasse lebiggyesztette a száját. 



– Nem mondod! Ezen keresztül? 

– Te is hülyének nézel! – kiáltott Siselka. – Egy szerencsétlen liba vagyok csak, 
aki főz, mos rád, aztán, ha bármit mondok, akkor kinevetsz! 

Lasse egy lépést hátrált, és felemelte az ujját. 

– Hagyd már ezt a marhaságot, mert csak felhúzol! Senki nem néz hülyének! 
Sem itthon, sem a munkahelyeden! Az embernek melletted nem lehet önálló 
véleménye, mert azzal szerinted, szándékosan téged bántalak! 

– Látod, most meg lenézel! 

– Elég legyen! Lassan mondom, hogy hasznát vedd mind a két diplomádnak! 
Nem nézlek le! 

Siselka végigsimított az ingen. 

– Látom, átvetted. 

– Át. 

– Mondtam, hogy gyűrött! 

– Ezt most hagyjuk abba! Rendben? 

Lasse félretolta a nőt a fürdőszoba ajtóból. 

– Még nem végeztem! 

A férfi felcsapta a WC tetőt. 

– Én viszont reggel óta nem jutottam be ide. 

– Te is zuhanyoztál! 

– Persze, közben ruhát válogattál, mosógépet indítottál és végig matattál. Egy 
percre nem maradtam egyedül. Nekem mindegy, akár maradhatsz is! 

Siselka kifelé indult. 

– Siess, még nem vagyok készen! 

Lasse lehúzta a cipzárt. 

– Egy kis csend! El sem hiszem! 

– Hallottam ám! 

A férfi a mennyezetet bámulta, közben némán káromkodott. Miután végzett, 
rácsapott a lehúzó gombra. 



– Most komolyan! Ennyit nem bírtál ki szó nélkül? – nyitotta ki az ajtót. 

Siselka elvörösödött, ám mielőtt megszólalhatott volna, felberregett a 
hívásjelző. 

– Menj már! – mondta a nő, majd már bent is volt a fürdőszobában. – A cipzárt 
meg húzd fel! 

Lasse az ajtóra csapott. 

– Csak hogy tudd, kettőnket hívnak! 

– Egy perc! 

– Tudod, mennyi a büntetés, ha nem vesszük fel? 

– Akkor mire vársz? Vedd fel! 

Lasse belépett a nappaliba. 

– Már megy a visszaszámlálás! 

– Vedd fel, ne dumálj! 

Lasse a készülék felé nyúlt. A felvillanó kijelzőről egy talárt viselő férfi nézett 
rá. 

– Folke bíró vagyok. Ez egy bejelentett hatósági hívás. Az idő nyolc óra 
harminc. A tárgyalást az eljárásjogi törvény értelmében megkezdettnek tekintem. 
Megállapítom, hogy a felek az előzetes értesítés ellenére nem jelentek meg a 
kezdés időpontjában, ezért két azaz, kettőszáz kredit büntetést rovok ki rájuk 
fejenként! 

– Tisztelt bíró úr! – kezdte meg Lasse, ám a szigorú tekintet láttán elhallgatott. 

– Lasse Purdan? 

– Igen, bíró úr! 

– A táveljárás megkezdéséhez igazolja magát a vénaszkennerrel! 

Lasse átemelte a csuklókommunikátor adatait a képernyőre. 

– Az azonosítás megtörtént. Ugye tisztában van vele, hogy a felesége távolléte 
nem akadályozza meg a tárgyalás lefolytatását! 

– Azonnal jön, bíró úr! Tudja a női dolgok. 

Lasse mosolyát a bíró látszólag észre sem vette. Kettőt koppintott az asztalon 
lévő kijelzőre, aztán szigorúan a férjre nézett. 



– A felesége a házban tartózkodik, egészen pontosan a fürdőszobában. 
Megállapítható, hogy szándékosan ellenszegült az eljárásnak, ezért a bíróság 
gyorsított eljárást folytat le, ami után az esetleges fellebbezési díj az utolsó évi 
adózott jövedelmük három százaléka. 

– Itt vagyok – toppant be Siselka. 

Lasse a füléhez hajolt. 

– Elnézést! 

– Semmi gond – mosolygott rá Siselka. 

– A bírótól! Kérj elnézést! Már így is megbüntettek! 

Siselka a bíró felé fordult. 

– Nekem is kell azonosítani magam? 

– Maga Siselka Purdan, született Siselka Leibkovitz? 

– Igen. 

– Igazolja magát a vénaszkennerrel! 

A bíró megvárta az eredményt, majd belenézett az iratokba. 

– Jogi képviselőt nem jelentettek be. Most még van lehetőségük kirendelt 
ügyvédet kérni, ha nincs állandó képviselőjük! 

Lasse és Siselka összenéztek. 

– Nem élnénk vele! – mondta Lasse. 

– Megállapítom, hogy a válóperes tárgyaláson mindkét fél saját magát 
képviseli. A Polgári törvénykönyv hatszáztizenhármas bekezdése értelmében 
tájékoztatom magukat, hogy jelen eljárást az állam indította önök ellen, mivel a 
törvényben meghatározott két alkalommal már elutasították a házasság 
felbontását. A rendelkezésre álló forrásanyagok szerint az ötödik évben éltek az 
indoklás nélküli eljárás megszüntetéssel, a tizedikben pedig a családjogi 
törvényben található, a házasság fenntartására vonatkozó szakasz kihasználásával 
kaptak újabb öt év halasztást. 

– Így volt, bíró úr! – biccentett Lasse, miközben megfogta Siselka kezét. 

– A családjogi törvény szerint valamennyi házasság, annak tizenötödik 
évforduló napján automatikusan megszűnik, kivéve, ha a felek egybehangzó 
nyilatkozattal másképp nem döntenek. A   maximálisan támogatott együttélési 
periódus elérése után a válás állami támogatása megszűnik. 



A bíró előbb Siselkára, majd Lassera nézett. 

– Az egyszerűsített eljárásról a tájékoztatást a törvényi értelmezésekkel együtt 
megkapták. Mivel a hatósághoz kérdéssel nem fordultak a táveljárást megelőzően, 
ezért annak tartalmával kapcsolatban felteszem a kérdést. Megértették az állam 
által önökkel szemben jelenleg folyó táveljárás törvényes hátterét? 

– Tisztelt bíró úr! – emelte fel a kezét Lasse, ám a férfi rádörrent. 

– A kérdések majd máskor! A válasz igen, vagy nem lehet. 

Lasse és Siselka összenézett. 

– Megértettük – felelték egyszerre. – Igen. 

– Jegyzőkönyvben rögzítettem – söpört félre egy jegyzetet a bíró, majd 
folytatta. – Tekintettel Siselka Purdan késése miatti csúszásra, a korábbi 
indoklásokkal kapcsolatos keresztkérdésekre nem marad idő, így ha nincs 
ellenvetésük, a házasság felbontására térek rá. 

– Elutasítjuk a házasság felbontását – lépett előre Lasse. 

A bíró közelebb hajolt a kamerához. 

– Hogy mondja? 

– Elutasítjuk a házasság felbontását! – nézett a feleségére a férfi. 

Siselka a férje mellé lépett és egyenesen a bíróra nézett. 

– El ám! 

Felke bíró meglazította az ingnyakát. 

– Igen – mondta, majd lapozni kezdett az iratai között. – Az előzetes tesztjük 
alapján számítottunk erre a válaszra, és itt is van! Ezt most fel kell olvasnom. A 
jogalkotók többszörösen ellenőrzött szociopszichológiai tanulmányokra alapozva 
úgy látták, hogy a házastársi együttéléssel járó konfliktusok a kötelező terápiás 
beavatkozás ellenére a felszín alatt megmaradnak, és legkésőbb tizenöt év után 
lehetetlenné teszik a normális együttélést. A házastársakban az együtt töltött idő 
alatt felgyülemlett ellenérzések, a megváltozott szexuális igények, a jellembeli 
változások, valamint a szakmai- és karrierépítéssel kapcsolatos stresszhelyzetek 
ciklusonként mind nagyobb terhet rónak a felekre. A jogalkotók magukra 
vállalták a felelősséget, és a hivatalos lehetőséget adtak arra, hogy a 
házastársaknak lehetőségük legyen méltósággal elválni, az ezzel járó költségek 
pedig ne vegyék el az újrakezdési lehetőséget egyik féltől sem. 



– Köszönjük, de ezt már az előző két alkalommal is felolvasták nekünk! – 
mondta Lasse. – Nem is rabolnánk a bíró úr drága idejét, ha nem muszáj. 
Szeretnénk alkalmazni a közös döntési záradékot. 

– Lasse és Siselka Purdan, kérem, alaposan fontolják meg a válaszukat! 
Tisztában vannak azzal, hogy amennyiben most lemondanak a törvény adta 
jogukról, a későbbiekben csak valamelyik fél kezdeményezésére, önköltséges 
eljárással szüntethető meg a házasságuk? Kérem, válaszoljanak hangosan és 
érthetően! 

– Igen – hangzott egyszerre a válasz. 

– A hangfelvételt csatolom a jegyzőkönyvhöz. Megállapítom, hogy Lasse és 
Siselka Purdan egybehangzóan elutasította a házasságuk törvényes felbontását a 
táveljárás során. A bíróság az eljárásban foglaltak alapján harminc napos 
próbaidőt rendel el, ami alatt a Családvédelmi Központ véletlenszerű 
ellenőrzéseket hajthat végre, illetve a felek bármelyikét pszichológiai elemzésre 
idézheti be. Az összeállított jelentés alapján a bíróság további meghallgatás nélkül 
dönt a házasság kényszerbontásáról abban az esetben, ha a rendelkezésre álló 
adatok kibékíthetetlen ellentéteket tárnak fel. A próbaidő letelte után a tartós 
házasságukkal járó büntetőbejegyzés kerül az adataik mellé. Új házasságot az 
esetleges válástól számított öt évben nem köthetnek, fiatalkorú gyermek után járó 
állami támogatást egyedülállóként csak minősített esetben vehetnek igénybe. 

– Kell a fenének! – mordult Lasse. 

– Jegyzőkönyvön kívül! – mondta a bíró, aztán megrázta a fejét. – Látták 
maguk a statisztikákat? 

Siselka felemelte a kommunikátorát. 

– Naponta többször is megkaptuk, és nem is lehet törölni, amíg végig nem 
olvassuk. 

– Én például ilyenkor szoktam elvonulni a WC-re. Kellemest a hasznossal – 
vágta rá Lasse, aztán a felesége pillantására meghúzta a vállát. – Most mi van? 
Azt mondta, hogy jegyzőkönyvön kívül. Egyébként szerintem úgy is lekövetik a 
helyadatokat. 

Folke bíró megvakarta az állát. 

– Maguk rendes embernek látszanak. Elég ideje nyúzzák már egymás idegeit. 
Szerintem mindkettőjüknek kell már egy kis magány, amikor senki nem szól bele, 
mikor mosogatnak, mit vesznek fel, és mikor pakolnak el maguk után. Gondolják 
ezt át még egyszer! 



– Mi szeretjük egymást! – lépett a felesége mellé Lasse. 

– Töretlenül – tette hozzá Siselka, ahogy a férje megszorította a kezét. 

– Látom ezt alaposan átbeszélték. Hát legyen! A jegyzőkönyvbe. A mai napon 
tartott táveljárás során a bíróság megállapította, hogy a megidézett felek szabad 
akaratukból egybehangzó kijelentéssel elutasították az államilag támogatott válás 
lehetőségét. A hátrányos jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést 
megértették, elfogadták. A bíróság a feleket az eljárásrendben foglaltak alapján 
harminc napos próbaidőre jelenti le a körzeti Családvédelmi Központ felé. Az 
iratokat elektronikus úton megkapják hetvenkét órán belül. A tárgyalást lezárom. 

– Viszlát! – intett a bírónak Siselka. 

Folke bíró biccentett, és mielőtt Lasse bármit mondhatott volna, bontotta a 
vonalat. 

– Viszlát? Mi az, hogy viszlát? – hördült fel egy pillanattal később Lasse. – 
Nekem eszemben sincs újra találkozni vele. Sem itt, sem máshol! 

– Már megint elviselhetetlenül bunkó vagy! – rántotta ki a kezét Siselka a férje 
tenyeréből. –  Egy köszönés mögött nincs semmi! Az embereknek vannak 
érzelmeik, nem úgy, mint neked. Attól, hogy bíró, még rendes volt velünk. 

– Hja, nagyon rendes volt – kezdte kigombolni az ingét Lasse. – Most megyek, 
és lenyírom a füvet, nehogy rajta kapjanak a családvédelmisek, hogy lustálkodom. 

– Nem is baj. Úgyis ellustultál mostanában! 

– Én lustultam el? Ki alussza át az egész hétvégét? 

– Mi a bajod ezzel? Amióta együtt vagyunk, minden ebéd után aludtam. Te 
meg ki tudja, miket nézegettél közben a neten! Amióta befizettél a VR 
csatornákra, esténként egyre később fekszel le! Ha egyszer rajtakaplak valami 
virtuális macával, a következő estédet a Megesett Férfiak Házában töltheted! 

– Siselka, ez még viccnek is rossz! A szentségit neki! Veled még beszélni sem 
lehet! Most rám ne csapd az ajtót megint! 


