
40

FELESÉG

A feleségem a kilencvenes évek közepén bukkant fel a városban. Húszéves volt 
akkor, és évfolyamtársak lettünk az egyetemen. Az érettségi után kimaradt egy 
évem, amikor építkezéseken melóztam, mert elsőre nem vettek fel a vegyészeti 

karra. A feleségem azt mondta, ő nem tanulhatott tovább a középiskola után Pretoriában. 
Nem részletezte az okokat. Gyorsan belejött a szlovákba, csak a kiejtése maradt mindvégig 
sajátos, amit lágyabban kellett volna, azt keményebben ejtette, és fordítva. Kicsit, ahogy 
én is. Ő viszont nem szúrta ki az én akcentusomat, és eleinte nem akarta elhinni, hogy én 
is idegen vagyok a városban. Azt mondogatta, hiszen ugyanolyan vagyok, mint a többiek. 
Ránézésre ő sem különbözött. Úgy hívta magát, a fehér néger, és úgy tett, mint aki sokat 
szenvedett ugyan, de most már nevetni tud a saját múlt-
ján. Gyorsan kiismerte a várost, és sokkal felszabadultab-
ban mozgott benne, mint én. Tetszett nekem az a szabad-
ság, amit minden mozdulatában ott láttam. A messziről 
jött ember szabadsága, így neveztem el. Mintha minden 
egyes mozdulatában ott lett volna annak a tízezer kilo-
méternek a tágassága, amely az otthonától elválasztotta. 
Én egy dél-szlovákiai kisközségből jöttem, ahogy nagy 
heroikusan emlegettem: küzdöttem fel magam a  fővá-
rosba, míg ő átszelte a fél világot, hogy ebben a csöpp-
nyi országban telepedjen le. A legjobban a Dunát csodál-
ta: mennyi történetet köt össze és mennyit temet magá-
ba szenvtelenül, mondogatta. Csoda, hogy ezek a törté-
netek még nem torlaszolták el az útját, nézett rám a szé-
les mosolyával, és bár fehéren csillogott az arca, ilyenkor 
tényleg olyan volt, mint egy zulu bennszülött.

Az Öreg híd volt a kedvence, és sokat emlegette, mi-
lyen szerencsések a bölcsészek, akik a hídfőjénél tanyáz-
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hatnak naphosszat. Volt egy Kis Róma nevű kocsma a bölcsészkar mellett, hosszú délutá-
nokat töltöttünk ott. Ott kértem meg a kezét, az Öreg híd óvárosi hídfőjénél, még az utol-
só államvizsgák előtt.

Mindketten kedvező ajánlatot kaptunk a Slovnafttól, de ő úgy döntött, inkább kivár. 
Csak én léptem be mindjárt másnap a diplomaosztó után. A feleségem, aki akkor már tény-
leg a feleségem volt, felkereste az Istrochem személyzeti osztályát, és elvitte nekik az élet-
rajzát. Nekem ezt csak később árulta el, amikor az egyik este megmutatta az aláírt munka-
szerződését. Másnap kezd, jelentette ki, és kérdezte, bonthat-e egy palack bort, hogy meg-
ünnepeljük. Kissé zavartan mosolyogtam, és vártam, mivel fog még előállni.

Kiültünk az aprócska erkélyünkre, és ahogy bámultam a panelházakat körülöttünk, ar-
ra gondoltam, ebben a városban mindig ősz van, a hőmérséklettől függetlenül. Olyan ősz, 
ami ráül az ember szemhéjára, és nem engedi tágra nyitni a szemét. A feleségemet persze 
megkímélte ez a város. Az ő szeme mindig hatalmasra nyílt. Öt évvel ezelőtt, mondta. Már 
kicsivel több is. Akkor döntött úgy, hogy elhagyja az otthonát. Dél-Afrikában nem volt 
semmiféle jövője, és ez akkoriban olyannyira nyomasztó valósággá vált a számára, hogy ma 
is nehéz beszélnie róla. Inkább azt meséli el, hogy miért éppen ide érkezett. Hiszen tudja, 
hogy milyen tapintatosan kerültem ezt a témát azóta, hogy a megismerkedésünk után né-
hányszor elhárította a kérdéseimet. Volt egy ismerőse, illetve pontosabban: az apja kollégája, 
aki Prágából érkezett Dél-Afrikába, hogy az African Explosives Limitedben vállaljon mun-
kát. Jiřínek hívták, és épp akkor kellett visszatérnie Európába, amikor a feleségem elkezd-
hette volna az egyetemet, és felajánlotta a feleségemnek, hogy ha külföldre akar menni, se-
gít neki bejutni Csehszlovákiába – így ismerte még mindenki ezt az országot, amely pedig 
már kettészakadt közben. Az apja akkor mesélte el a feleségemnek azt a történetet, amely-
ből egészen addig csak nagyon homályos részleteket ismert. Jiří egyik látogatása után leül-
tek a feleségem apjának a dolgozószobájában, kettesben, és a feleségem apja mesélni kezdett. 
A feleségemet következetesen a búrok hagyományaira nevelték, és úgy tudta, a családja búr 
volt, amióta világ a világ, bár ugye, ahogy az apja mondogatta, mindenki jön valahonnan. 
Aznap este kiderült, hogy a feleségem dédapja egy Rudolf Ebner nevű osztrák hivatalnok 
volt, aki 1896-ban érkezett Dél-Afrikába, egészen fiatalon, egyenesen egy Pressburg nevű 
városból, ahol Alfred Nobel dinamitgyárában dolgozott. Ebner egyike volt annak a néhány 
tucatnyi hivatalnoknak, akiket Nobelék kiküldtek Afrikába, miután sikerült megegyezni-
ük a modderfonteini üzem megvásárlásáról. Nem sokkal korábban találtak aranyat Dél-
Afrikában, és a bányászathoz töméntelen robbanóanyagra volt szükség. Óriási ütemű din-
amitgyártás indult be a Pretoria melletti városban, ahol néhány év alatt csaknem négyezer 
embernek adtak munkát, javarészt bennszülötteknek, és néhány évvel később már négy-
szer, mások szerint negyvenszer annyi robbanóanyagot állítottak itt elő, mint Nobelék eu-
rópai gyáraiban együttvéve. Ebner hamar megkedvelte ezt a helyet, a levelekben, amelyeket 
a családjának írt, áradozott a búrok misztikus földjéről, amelyet az afrikai Svájcként em-
legetett. Csak a helyi kávét utálta, mint a külföldiek általában. Megkedvelte a bennszülöt-
teket is, és megtanult azon a primitív nyelven, amelyet az európaiak az országban beszélt 
többtucatnyi ősi nyelvből gyúrtak össze. Valóságos kis magánmúzeumra való gyűjteményt 
szedett össze a bennszülöttek ékszereiből, gyíkszobrocskákból, mókusfarkakból, oroszlán-
fogakból. Persze az oroszlánok már akkor is kihalófélben voltak egész Dél-Afrikában, így 
az oroszlánfogakat a feketék általában ökörszarvból faragták ki. Ebner vezető hivatalnok-
ká küzdötte fel magát a gyár vezetésében, még Paul Krügerrel, a Transvaal Köztársaság le-
gendás elnökével is baráti kapcsolatot ápolt, gyakran meglátogatta őket az otthonukban – 
Krügeréknek tizenhat gyerekük született –, és ott volt Pretoriában azon a nagy ünnepségen, 
amikor az öreget negyedszer választották újra Transvaal elnökévé. A búrok lóháton, felfegy-
verezve vonultak fel a városban, mint egy igazi vad hódító sereg, de amikor Krüger megje-
lent az országház erkélyén, az egész tömeget mérhetetlen fegyelem és tisztelet hatotta át, és 
Ebner irigyelte páratlan összetartásukat. Amikor kitört a második búr háború, a feleségem 
dédapja nem tudott parancsolni nyughatatlan vérének, és ahelyett, hogy a gyár válságin-
tézkedéseit segítette volna, felajánlotta szolgálatait az angol túlerővel hősiesen szembeszál-
ló búroknak. Ausztriában lovastiszti rangot szerzett korábban, és azzal kereste meg Krüger 
elnököt, hogy szívesen ellátná őt tanácsokkal a búr haderő európai mintára történő átszer-
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vezése kapcsán. A búr vezető ezt elutasította, de Ebner lehetőséget kapott, hogy néhány eu-
rópai társával együtt külön katonai egységet alakítson. Nobel-csapatnak hívták őket, mert 
több nemes ember is belépett közéjük. Ebnernek olyan nagy hasznát vették a búr sereg-
ben a harcok során, hogy néhány hónappal később tábornoknak nevezték ki, ám a hábo-
rú kimenetelén nem változtathatott. Az angolok a győzelmük után átvették a di na mit gyá-
rat is, így Ebner nem térhetett vissza korábbi civil életébe. Nem is kereste azonban a visz-
szautat: családot alapított Pretoriában, és amikor a búrok még egyszer próbálkoztak a füg-
getlenség megszerzésével az első világháború kitörése után, ő is ott volt a lázadók vezetői 
között, pedig egy újszülött várta odahaza: a feleségem nagyapja. Ez a gyermek már igazi 
búrnak született, ám amikorra ő felnőtt, lezajlott a britekkel való kiegyezés, és újra nyitva 
állt a család számára az a gyár is, amelyet akkor már African Explosives Limitednek hív-
tak. Ugyanitt dolgozott a feleségem apja, és úgy tervezték, hogy a feleségem viszi tovább 
ezt a hagyományt. Csakhogy neki nem volt maradása Afrikában. Így aztán amikor Jiří fel-
vetette, hogy elhozza őt Csehszlovákiába, és az apja elmesélte ezt a történetet, egyértelmű-
vé vált, hogy Pozsonyba kell jönnie, ahonnan egykor a dédapja elindult, még ha az orszá-
got már alaposan átszabták is azóta. Kiderült, hogy az egykori Nobel-gyár még üzemel, és 
a feleségem a fejébe vette, hogy oda kell visszatérnie.

Nem kérdeztem meg, miért nem volt maradása Afrikában, és ő nem árulta el. Abban 
bíztam, lesz még rá alkalom, hogy a történet kiteljesedhessen.

Most épp Istrochemnek hívták azt az üzemet, amelyet Alfred Nobel 1873-ban alapí-
tott, és eleinte Dinamitkának, majd a szocializmus alatt Dimitrovkának becézték a pozso-
nyiak, akik kedvesen ragaszkodtak a kicsinyítő képzőkhöz akkor is, ha ez a gyár már több 
mint száz éve táplálta a háborúkat szerte a világon. A feleségem szeretett ott dolgozni, és 
bár a cég ezekben az években többször is tulajdonosváltáson ment át – egyszer az állam 
birtokolta, majd pánikszerűen privatizálták, hogy aztán újra belevásárolja magát az állam, 
míg végül egy feltörekvő cseh szupervállalkozó kezébe került –, az ő pozíciója mindvégig 
stabil maradt, sőt fokozatosan erősödött. A feleségem büszkén emlegette, hogy a dinamit-
gyárban dolgozik, pedig az Istrochemnek egy ideje már nem a robbanóanyagok előállítá-
sa volt a fő profilja. Persze azt senki nem tudta, mi zajlik azokban az üzemrészekben, ame-
lyek már a tizenkilencedik században is szupertitkosak voltak.

Boldog volt, amikor kiderült, hogy terhes. Felelősségteljes anya volt, és én is mindent 
megtettem, hogy odaadó férjként támaszkodhasson rám, de mindig úgy éreztem, lema-
radásban vagyok vele szemben. Soha nem kérdeztem meg, értesítette-e már a szüleit az 
örömhírről, pedig a terhessége alatt szinte minden este ezzel a kérdéssel a nyelvemen men-
tem aludni. A szülei Afrikában maradtak, mert ők oda tartoznak, ezzel ő ezt a történetet 
lezártnak tekintette.

Volt néhány álmatlan éjszakám, amíg a lányunkat vártuk. Persze nem nagyon láttam be 
saját magamnak sem, de attól tartottam, nem lesz benne belőlem semmi. Attól tartottam, 
a kettejük ereje úgy el fog söpörni engem, mintha soha itt sem lettem volna.

A szülés utáni hónapok még szinte eufóriában teltek, és nem volt időnk semmiféle gon-
dokon töprengeni vagy épp magunkon rágódni, csak azt láttuk, hogy amiben benne va-
gyunk, az egy mestermű, és ez itt most a csúcspontja, amelyet ugyan jobban élvezhet az, 
aki távolabbról szemléli, de majd egyszer mi is eljutunk arra a távolságra. Amikor viszont 
eljutottunk oda, minden megváltozott. A feleségem eleinte csak kimerültségre panaszko-
dott, de hamarosan egyre súlyosabb tüneteket kezdett produkálni. Arra gondoltam, hiány-
zik neki a munka, és javasoltam, hogy térjen vissza hamarabb, a lányunk felügyeletét pedig 
megoldjuk valahogy. Belement, bár nem olyan lelkesedéssel, mint amilyenre számítottam.

Próbáltam magammal elhitetni, hogy tényleg olyan gyönyörűnek látom a lányunkat, mint 
amilyennek szeretném, ám volt a tekintetében valami mélységesen nyugtalanító. Amikor 
rám nézett, mintha átnézett volna rajtam, mintha soha nem lettem volna számára annyira 
érdekes, hogy megakassza rajtam a tekintetét. Talán csak gyerekkori kancsalság, győzköd-
tem magam, pedig erre semmi jel nem utalt.

Akkoriban is kijártunk a feleségemmel az Öreg hídra. Együtt néztük onnan, ahogy fel-
húzzák a város legújabb hídját, az Apollót, amelynek a kék lett a domináns színe. A felesé-
gem elmesélte, hogy számára az Öreg híd algazöldje ennek a városnak a legbensőségesebb 
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színe, és úgy hiszi, amikor még Ferenc József hídnak hívták, akkor is ugyanebben a szín-
ben pompázhatott. Magában dunazöldnek nevezte ezt a színt, és abban bízott, a lányunk 
szemének színében ott lesz majd egy enyhe árnyalata. A feleségemnek is zöld szeme volt, és 
én arra gondoltam, valójában a bolygó is ebben a zöld színben virít a világűrből, lehetetlen, 
hogy a kék legyen az uralkodó, a feleségem bolygójának zöldnek kell lennie.

Arra kértem, a lányunkat adjuk magyar iskolába, mert ahogy öregedtem, egyre inkább 
félteni kezdtem a saját múltamat, mintha velem együtt fogyna el. A feleségem beleegye-
zett, hiszen mindig hangsúlyozta, hogy tiszteli bennem az idegent. Az első iskolanap elő-
estéjén, miután a lányunk lefeküdt, a feleségem lehalkította a tévét, amiben épp egy jelen-
téktelen krimisorozat képei peregtek, és váratlanul a dédapjáról kezdett beszélni. Ugyanar-
ról a dédapjáról, akiről már évekkel korábban mesélt, ám most mintha széttépte volna an-
nak a régi történetnek a lapjait. A dédapja, mesélte, a tizenhetedik században érkezett első 
holland telepesek leszármazottja volt Dél-Afrikában, vagyis tősgyökeres búr, aki rengeteget 
tett azért, hogy abból a lakhatatlan vadonból civilizált, európai arculatú országot építsenek. 
Nagyon komoly részt vállalt a zuluk elleni harcokban, és az egyike volt azoknak, akik lét-
rehozták az első táborokat. A zulukat és más törzseket kényszerítették azokba a táborokba, 
mert a feleségem dédapja biztosítani akarta a rendet, és hogy az ő családját és közösségét 
soha senki ne fenyegethesse a hazájában, amelyet naggyá és dicsőségessé akart tenni. A fe-
leségemnek sokat mesélt az édesapja arról, ami a második búr háborúban történt a család-
jukkal. Ma sokan úgy tekintenek erre a háborúra, mintha csak mesekönyvek lapjain léte-
zett volna, mondta a feleségem, pedig az ő dédapja ott volt, és farkasszemet nézett az an-
golok gépágyúival. Ez volt az angolok tesztháborúja, amelyben először próbálták ki a ret-
tegett gépágyúikat, a pom-pomokat, amelyekkel végül megtörték a hősies búrok ellenállá-
sát, és a végén átvették azokat a táborokat, amelyeket a feleségem dédapja kezdett kiépíteni. 
Az angolok a búrokat zárták be azokba a táborokba, de nemcsak a katonákat, hanem a fele-
ségeiket és a gyerekeiket is, és tízezrek vesztek oda. A feleségemnek lángolt a szeme, ahogy 
ezt mesélte, mintha a britek pom-pomjai felgyújtotta búr tanyák és városok lángolnának 
benne, azok a tanyák és városok, amelyekből a koncentrációs táborokba hurcolták a civi-
leket, köztük a dédapja családját is. Odaveszett az egész családja, a felesége és a gyerekei, 
csak ő maga menekült meg. A feleségem dédapja a háború után új családot alapított, és 
akkortól már sokkal óvatosabb volt, az 1914-es britellenes felkelésbe nem kapcsolódott be, 
hanem a diplomáciai megoldás híve lett, és abban hitt, hogy a fehér emberek együtt fog-
ják uralni Dél-Afrikát, hiszen ezért hódították meg azt a földet az ősei. És erre törekedett 
a feleségem nagyapja és apja is, akik egész életükben a Dél-Afrikai Köztársaság szolgálatá-
ban álltak, és hittek ebben a szolgálatban, még akkor is, amikor 1994-ben bekövetkezett 
a rendszerváltás, és a fekete rablóbandák kerültek hatalomra. Ezt tettetett nyugalommal 
mondta a feleségem, és azt is, hogy ezek a rablóbandák ugyanazt művelték az ő szüleivel, 
amit a britek a dédapja családjával a második búr háborúban. A szüleit iskoláskorú bűnö-
zők ölték meg, akik egyszerűen megszállták a negyedet, ahol laktak, és őt az apja egyik is-
merőse menekítette ki. Egy diplomata volt a megmentője, akivel együtt utazott ki Prágá-
ba, ám ott nem vették fel az egyetemre, és így jött Pozsonyba, mert azt mondták neki, itt 
könnyebben boldogulhat. Az egyetem alatt olvasott arról, hogy pozsonyi mérnökök segí-
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tettek felépíteni az African Explosive Limitedet, és ezért hálás ennek a városnak. Amikor 
a második búr háborúban a britek ellen harcoltak, az a gyár termelte a dédapjának és har-
costársainak a dinamitot. A feleségem nem nézett rám, rejtegette előlem a tekintetét, me-
rev volt, és remegett a hangja, amikor azt mondta, nem volt eddig ereje erről beszélni ne-
kem. Semmi baj, válaszoltam, és elismételtem, semmi baj, és meg akartam őt érinteni, de 
ő felállt, kihúzta magát, és magamra hagyott.

Rengeteg kérdés maradt bennem, tudni akartam, hol volt a feleségem, amikor a szüle-
it megölték, kivizsgálták-e ezt a borzalmat, és egyáltalán, hogyan fogunk ezzel az egésszel 
együtt élni. Képtelen voltam feltenni ezeket a kérdéseket, és ő sem segített benne, inkább 
arra vártam, hogy a történet majd magától kiteljesedjen.

A lányunknak később úgy meséltük, a feleségem szülei kint maradtak Dél-Afrikában, 
de még mielőtt ő megszülethetett volna, elvitte őket az öregség.

A lányunk féktelenül vidám teremtés volt, ami egyszerre jelentett számomra megköny-
nyebbülést és aggodalmat. Minduntalan megrázkódtam, amikor belegondoltam, hogy én 
akkor is halálra rémültem gyerekként, amikor a kis dél-szlovákiai falucskánk határában 
egy róka villantotta rám a szemét, de a lányunk egy leopárd tekintetétől sem rettenne meg. 
Amikor állatkertbe vittük őt, a feleségem úgy mutatta be neki az orrszarvút és az elefán-
tot, mint régi ismerősöket, akikhez bármikor beugorhatnak egy teára. Én addig azt hittem, 
ezek az állatok valójában, a ketrecükön kívül nem is léteznek, valahogy úgy, mint a búr há-
borúk a képeskönyveken kívül, és egyre kevésbé értettem, hogyan élhetek együtt egy nővel, 
akinek a létezésében is kételkednem kellene.

A feleségem nyugtalansága nem hagyott alább ezekben az években, én azonban min-
dent megtettem, hogy ez a nyugtalanság ne ragadjon át rám. Egyre több időt töltöttem az 
egyik kolléganőm társaságában, aki hozzám hasonlóan egy dél-szlovákiai magyar falucská-
ból származott, és változatosságra vágyott a férje mellett. A feleségem esténként főként arra 
panaszkodott, hogy az Istrochemben egyre csökkentik a termelést, és ha így megy tovább, 
egy szép napon elveszítheti a munkáját. Ezt kifejezetten fenyegetően mondta, ami persze 
érthető volt, de némileg túlzásnak éreztem.

A kolléganőm, akivel néha már az éjszakákat is együtt töltöttük, amit otthon külföldi 
kiküldetésekkel magyaráztam, néha kérdezgetett a feleségemről, és azt mondtam neki, én 
tulajdonképpen semmit nem tudok Dél-Afrikáról, és kétlem, hogy ebben az életben bár-
mit megtudhatok róla. Bármit, ami nem képeskönyvi mese. Így aztán ne várja tőlem, hogy 
bármit meséljek neki a feleségemről. Ilyenkor pimaszul nevetett, és azt mondta, szerinte 
én valójában nőtlen vagyok, csak azt akarom, hogy tiltott gyümölcsnek lásson. Én pedig 
kényszeredetten együtt nevettem vele.

A cseh nagyvállalkozó, aki megvásárolta a feleségem munkahelyét, és aki valójában szlo-
vák volt, csak áttelepült Prágába, időközben felvásárolta nagyjából egész Csehországot, mert 
épp beérőben volt a kapitalizmus kelet-európai provinciális vadhajtása, és már nem volt 
ideje a pozsonyi apró-cseprő ügyekkel foglalkozni. A feleségem egyik este sírva számolt be 
róla, hogy befejezték az üzemben a robbanóanyaggyártást.

Nem sokkal később elkezdték szétszerelni az Öreg hidat. Ekkoriban már nem jártunk 
ki romantikázni a Dunához, így csak a hírekből értesültem a dologról. A feleségem hiszté-
riás rohamot kapott, amikor elolvasta a hírt, elhajította a tabletjét, és állatias, visító hango-
kat hallatva járkált fel-alá a lakásban. Hiába győzködtem, hogy újjá fogják építeni, csak le 
kell cserélni a régi acélszerkezetet, mert elhasználódott, és vissza fogják állítani a mostani 
formáját, a tervek szerint olyan lesz, mint amikor még Ferenc József nevét viselte. A fele-
ségem nem hitt nekem, és csak azt hajtogatta, ha lebontják azt a hidat, azt ő nem bírja ki.

Egy kellemes, a kolléganőmmel kettesben töltött budapesti kiruccanásról tértem visz-
sza, amikor a lakást üresen találtam. A feleségem először csak szűkszavú üzeneteket kül-
dött, amelyekből megtudhattam, hogy Pretoriába repültek a lányunkkal, és a tervei szerint 
nem térnek vissza Pozsonyba. Izgatott lettem az üzeneteit olvasva, de hamar lenyugodtam, 
felbontottam egy palack bort, és csendesen iszogatva üldögéltem végig az egész éjszakát.

A feleségem néhány nap múlva küldött egy e-mailt, amely kicsit már hosszabb volt az 
addigi üzeneteinél. Egy újabb történetet tartalmazott ez a levél, amelynek mintha semmi 
köze nem lett volna az előzőekhez. Azt írta benne, elérkezettnek látta az időt, hogy végre 
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feltárja a múltját, és azt szeretné, ha ebben a lányunk is a segítségére lenne. Soha nem tar-
tozott igazán hozzám és ahhoz a városhoz, ahol együtt éltünk, és ezt szerinte én is nagyon 
jól tudtam. Hálás annak a városnak, de ha tovább élne úgy, hogy nem tud semmit a saját 
múltjáról, akkor akár halott is lehetne. Vagy még pontosabb, hogy olyan lenne, mintha va-
lójában soha meg sem született volna. Szégyellte nekem elmondani, hogy árvaházban ne-
velkedett, mert úgy érezte, semmiben nem kellett volna különböznie a hozzá hasonlóktól, 
sőt, sok mindenben jobbnak látta magát náluk. Soha semmit nem árultak el neki a szü-
leiről és a származásáról vagy arról, valójában mi köze van ahhoz az országhoz, amelyben 
felnőtt. Pedig rendes emberek nevelték, akik igyekeztek megkímélni őt minden fájdalom-
tól – ő pedig már egészen kicsi korában elhatározta, hogy nem vesz figyelembe semmifé-
le fájdalmat. Mindenkit a rokonának érzett, az egész világot, és örömteli dologként pró-
bált gondolni rá, hogy ez a világ befogadta őt. És ha már a világ így kitárulkozott előtte, 
ő a karjai közé vetette magát. A középiskolát befejezve, már az apartheid 1994-es bukása 
előtt elutazott Dél-Afrikából, és bejárta a fél világot, amíg el nem jutott Pozsonyba. Nem 
gondolta, hogy ilyen sokáig marad ott, de a történetek úgyis mindig a saját útjukat járják.

Az Öreg híd ma a város legújabb hídja. Csak a pilléreit hagyták meg a Dunában, hogy 
aztán az egészet újraépítsék, és sokkal élénkebb zölden virítva uralja a  folyót, mint bár-
mikor korábban. Amikor ismét átadták a forgalomnak, kéz a kézben sétáltunk végig rajta 
a kolléganőmmel, aki hamarosan a feleségem lesz. A túlsó partról visszapillantva olyannak 
láttam a hidat, mintha csak egy képeskönyvből vágták volna ki.   

Szalay Zoltán (1985) : író, legutóbbi kötete a Faustus kisöccse című regény (Kalligram, 2019). Pozsonyban él.


