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Első rész 
Zehrnai Viktor 

külkereskedelmi üzletkötő 

1. fejezet 
1986. tavaszán 

Zehrnai Viktor hátizsákját a félvállára emelve, sza-
porázta lépteit kedvenc uszodája felé. A kora hajnali 
ködben, a Margit híd aluljárójában, alig látta a lába 
alatt lassan hömpölygő Dunát. 

A szigeten már beindult a tavaszi zsongás, hosz-
szúkás és kör alakú színes virágágyak váltogatták 
egymást, néhol már madárfüttyöt is lehetett hallani. 
A hajnali pára szürkés csillogással fedte be a zöldü-
lő, füves parkokat. A felkelő nap sugarai kezdték 
áttörni az éjszakáról ottmaradt fátyolos felhőket. 

Viktor a hegyek felől áradó ózondús – a Duna víz 
illatával keveredő – levegővel mélyen teleszívta tü-
dejét. Már alig várta, hogy a szokásos távjait leússza. 

Reggelente, ha tehette, mindig az úszással kezdte 
a napját. Korán kellett kelnie, hogy beteg, mozgásá-
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ban korlátozott édesanyjának előkészíthesse a napi 
étel, ital adagját, gyógyszereit stb., mindennel el le-
gyen látva, amíg haza nem tér a hivatali munkából. 

A Margit szigeten az uszodáig tartó séta, az ébre-
dező természet sem tudta nyomasztó gondjait elfe-
ledtetni: 

Múltak a hetek, és továbbra is csak a bizonytalan-
ság… 

Mi lenne jobb – ha én mehetnék újból a kuvaiti ki-
küldetésre, vagy ha Melinda? Egyáltalán hogy ke-
rült szóba helyette kolleganője? – kezdte őrölni Vik-
tor idegeit a vissza-visszatérő dilemma… 

Érthetetlen… ez nem lehet igaz! Tavalyi kikülde-
tése után annyira biztos volt, hogy idén is ő fog ki-
utazni. 

Az uszodához vezető hosszú úton szaporázta lép-
teit, szerette volna minél előbb átadni magát ked-
venc sportjának, az úszásnak. de csak nem hagyták 
nyomasztó gondolatai: 

Ha az idei útja mégis valahogy összejönne, akkor 
újabb gondja adódna… Lelki szemei előtt megjelent 
szegény édesanyja, akit a két legmelegebb nyári hó-
napban kellene egyedül hagynia. 

Édesanyja, a tavaly Kuvaitban töltött hónapokat 
még egész jól átvészelte, mert, fájdalmai ellenére is, 
meglepően jól tudott járni, és el tudta látni magát. 
Sőt unokáját is tudta fogadni, akit távollétében Ani-
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ta, volt felesége, látogatóba vitt hozzájuk hétvégen-
ként. 

De idén? Anyjának rosszabbodott az állapota. Már 
nem elég a szomszédok, ismerősök jóindulata. – Ta-
lán kérjem ex nejem segítségét? Végső esetben… ha 
rá lennék szorulva, remélem, hogy számíthatnék 
segítségére, talán…- 

Viktor elvesztette egyensúlyát, akkorát botlott a 
járdaszegélyben, hogy kis híján orra esett. 

Érezte, hogy le kell nyugodnia, össze kell szednie 
magát! Minél előbb megoldást találni problémáira, 
mert ha teljesen kikészül, és akkor ki fogja édesany-
ját ellátni? 

Na, lássuk csak – próbálta magában átvenni a 
megoldásra váró leckét, mint annak idején a mate-
kot, ami nem tartozott a kedvenc tantárgyai közé: 

A kuvaiti kiküldetés a nyár végi költözésük miatt 
vált szükségessé, nagyon megkönnyítené életüket, 
elsősorban anyagilag. 

Mert, hiába adták el összes vagyonukat: a szabad-
sághegyi ódon rezidenciát a 30 méteres borospincé-
vel, fürdőmedencével, majd maguk alól a budai 4 
szobás, duplakomfortos luxuslakásukat, meg a csa-
ládi ékszereket. Még így is hiányzik a leelőlegezett 
Máriaremetei családi ház vételárából. 

Meg még mennyit kell majd költeni a felújítandó 
házra! – szisszent fel aggodalmasan Viktor. 



240 

Kuvaiti halászhajók 

Kuvaiti sárga magyar busz 

 

 


