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Kukucska Ferenc : Sára és Marci 
 

Sára négy éves korában kapott egy vastagon bélelt bordó overált, ami változást hozott fiatal életében. Hideg 

novemberi szelek fújtak ez idő tájt reggelente, mikor édesanyjuk busszal az óvodába vitte őt és egy évvel idősebb 

nővérét Nórát. Sára mogorva gyereknek számított a kis közösségben, mivel ritkán mosolygott, és alig barátkozott 

ovis pajtásaival. Kivétel csak egy akadt, Marci, a csendes, visszahúzódó fiú, akit még a lányok is kicsúfoltak, 

megérezve a fiú gyengeségét. Sára valamiért vonzódott Marcihoz, és megvédte, ha a gyerekek bántani akarták. 

Négy évesen még selypített, s az óvónők elnyomtak arcukon egy mosolyt, ha a kislány összeráncolt homlokkal a fiú 

védelmére kelt. Csípőre tett kézzel Marci elé állt, és a csúfolódó lányokhoz így szólt: 

   - Fülye szajok! Maj’ kaptok ety pofont! 

A gyerekek lassan megtanulták, hogy Marcit nem szabad bántani, mert Sára barátja és vigyáz rá. Együtt játszottak, 

egymás mellett ebédeltek. Marci keveset evett, hiába biztatták az óvónők: egyél még, hát nem akarsz megnőni? A 

fiú étvágya nem javult, csak rázta a fejét, hogy nem kér többet. Sára elgondolkodva figyelte ilyenkor Marcit, és 

kigondolt egy tervet.  

Este szalvétába csomagolt egy szelet sütit és eldugta az ágy mögé. Reggel, mikor mindenki sietve készülődött, 

overálja egyik zsebéről a sok közül, lehúzta a zipzárt és beletette az este elkészített sütit. Az óvodában lopva 

odaadta Marcinak, aki megette azt. Ettől kezdve Sára mindig dugott otthon az overál zsebeibe valamit: 

kolbászkarikákat, kifli csücskét, tepertőt. Marci szó nélkül mindig elfogyasztotta, amit Sárától kapott. Mikor tavasz 

lett és az overál a szekrénybe került, már nem volt szükség a zsebeire. Javult Marci étvágya, megette az ebédet. 

Ilyenkor hálásan nézett kis barátnőjére, tekintetében apró lángok kezdtek lobogni, hasonlók, mint Sáráéban. 

 

Az általános iskolában egy osztályba kerültek, s kérték, hogy egymás mellé ülhessenek. A tanító néni ezt nem 

ellenezte. Marci, hasonlóan az óvodához, itt is nehezen illeszkedett be az új közösségbe. Tetézte még ezt, hogy az 

otthoni problémákat az iskolában sem sikerült felednie. Szülei sokat veszekedtek apja félrelépései miatt, s ezeket az 

egyre hangosabb viszálykodásokat nehezen viselte az érzékeny lelkű fiú. Iskolai eredményei romlottak, alig 

kapcsolódott be az órai munkába, keveset jelentkezett. Sára hiába nyomkodta könyökével: jelentkezz! Füzeteit, 

ellenőrzőjét gyakran otthon hagyta. Egy ilyen alkalommal - mikor a matematika munkafüzetét nem hozta el - 

osztályfőnöke megdorgálta, és beírt Marci ellenőrzőjébe. Szüleivel kívánt beszélni. A fiú arcán könnyek jelentek 

meg, s a szünetben félrevonulva tovább sírt. Sára vigasztalta, mindhiába. Azt mondta a lánynak, itt hagyja az 

iskolát, nem megy be a következő órára, mert otthon biztos ki fog kapni. Sára szeméből is könnyek bújtak elő, s a 

csengő hangjára nem indultak el az osztályterem felé. Ketten maradtak a folyosón. Az új építésű iskolában a 

kabátok, köpenyek, váltócipők, tornafelszerelések tárolására minden tanulónak meglehetősen tágas, zárható 

szekrénye volt. Sára elővette kulcsát, s intett Marcinak. Bebújtak a szekrénybe, behúzták az ajtót, s csendben 

sírdogáltak összeborulva. Megfogadták, soha nem hagyják el egymást.  

A tantestület úgy ítélte meg, az ilyesfajta renitens viselkedés rossz példát teremthet. Amúgy sem árt ezt a túl korán 

kezdődő fiú-lány viszonyt - ami egészségtelenül elmélyült - felszámolni. Ezért Sárát áttették másik osztályba.  

   - Semmi baj, Marci! Bármit tehetnek, mi akkor sem hagyjuk el egymást. Igaz? - igyekezett vigasztalni kis barátját 

Sára.  

   - Igaz, mert a szekrényben megbeszéltük - hangzott a tétova válasz. - De mi lesz… eddig együtt jöttünk és 

mentünk.  

   - Továbbra is jöhetünk együtt - bólogatott Sára és megsimogatta Marci arcát. - Órák után megvárlak az osztályod 

előtt, vagy te vársz meg, ha hamarabb végzel. Ha egyikünknek több órája lesz, megvárjuk a másikat az iskola előtti 

lépcsőn. 



XV. évfolyam, 4. szám Mikes International Volume XV., Issue 4. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 83 
 

Először kicsúfolták őket az osztálytársaik. Milyen dolog várakozni az iskola lépcsőjén egy órán át? Csak azért, 

hogy együtt menjenek haza. Látva, hogy a csúfolódással nem mennek semmire - a két gyerek mégis megvárja 

egymást - legyintettek s nem törődtek velük.  

 

A középiskolában újra egy osztályba kerültek. Marcit lassan Mártonnak kezdték szólítani tanárai és osztálytársai. 

Magas, jóképű fiú lett, szemébe hulló barna, dús hajjal - és az edzéseknek köszönhetően kidolgozott izmokkal. Vele 

ellentétben Sára megmaradt apró, csúnyácska lánynak, akinek az alakja cseppet sem keltette fel a fiúk figyelmét. 

Márton egyre terhesebbnek érezte Sára gondoskodó figyelmét, mellette ekkor már több eltitkolt kapcsolata is volt. 

A gimnázium harmadik osztályában így szólt Sárához a kapualjukban: 

   - Saci! Nincs ennek így tovább értelme. Te egy aranyos, szeretnivaló csaj vagy, én pedig egy hálátlan nőbolond. 

Fejezzük be, kérlek, mert annyira genny vagyok, hogy rosszul érzem magam tőle. Nem tudok ellene tenni, és te 

nem ezt érdemled. 

   - Marci!  Nem mondhatsz ilyet! Megfogadtuk, hogy nem hagyjuk el egymást. Én nagyon szeretlek!  Sára érezte, 

hiábavaló minden tiltakozása. Zokogva szaladt el Márton sehova sem néző tekintete elöl. 

Az érettségiig keveset beszéltek. Csak Sára nézett sóvárgó szemekkel Márton után, mikor a fiú karján egy új 

barátnővel nevetgélve elment mellette. 

Az egyetemi felvételin találkoztak újra. Sára nem a Közgázt akarta választani, magyar tanár szeretett volna lenni, 

de megtudta, Marci hová jelentkezett.  

   - A tanároknak nem itt osztják a belépőt - lépett Márton Sárához. 

   - Miattad felvételizek ide. 

   - Miattam a holdjárókhoz is felvételizhetsz, akkor sem érdekelsz. Vannak barátnőim. 

   - Szerettük egymást gyerekként. Mi változott meg? 

   - Hogy egy csúnya banya lettél. Fogd már fel! Nem kellesz. 

Sára negyven éves lett, nem ment férjhez. Önmagának egyre gyakrabban tette fel a kérdést: miben reménykedik 

még? Marci megnősült, jó állása, szép felesége, két szép gyereke van. Ha nagyritkán találkoznak, Marci csak 

ránevet, alig nyög ki egy köszönésfélét. Amikor eszébe jutottak ezek a dolgok, Sára szeme mindig könnyes lett. 

Negyven évesen már nem számít annyira a szépség - győzködte magát. Igent kell mondania banki kollégájának. 

Igaz, Péter alacsony, kopasz és némi pocakot is növesztett, de már többször megkérte Sára kezét. Mind a ketten 

magányosak, gyermeket szeretnének, és túl sok idejük már nincs gondolkodni… Megcsörrent Sára telefonja. Nem 

törölte ki Marci számát, pedig évek óta nem beszéltek. Most erről a számról jött a hívás. 

   - Valéria vagyok, Marci felesége. Be tud jönni a kórházba? Az intenzíven leszünk és nincs sok időnk.  

   - Hogy mi? - nézett a készülékre Sára, de a vonal kattanva megszakadt. 

A kórház intenzív osztályán három beteg feküdt. A középső ágy mellett nemrég még ápolt, szép nő törölgette 

zsebkendőjével a könnyeit. Szemfestéke és rúzsa arcán szétkenve, szemei vörösre sírva. 

   - Te vagy Sára, ugye - állt fel az ágy mellől s kezét nyújtotta a belépőnek.  

   - És te Valéria - fogadta el a felé nyújtott kezet Sára. Megismerte az ágyban fekvő Marcit, akiből műanyag csövek 

lógtak ki. Szíve hírtelen megtelt félelemmel és fájdalommal. - Mi történt Marcival?  

   - Autóbaleset. Az orvosoknak sikerült rövid időre visszahozni a kómából, de szerintük nem sok ideje lehet… - 

Valéria szándékosan nem mondta ki a „hátra” szót, mintha ezzel meghosszabbíthatná férje életét. - És a te nevedet 

suttogta - kezdett újra sírni. - A telefonjában szerepelt a számod, ezért hívtalak. Megfognád a kezét? - A kérés 

inkább könyörgés volt.  
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Sára remegve megfogta Márton kezét. - Marci - mondta halkan. A férfi eddig homályos tekintetében értelem 

villant, először Sárára nézett majd a feleségére. 

Sára bólintott.  

Finoman megszorította Márton tenyerét, másik kezével Valéria ujjai után nyúlt. 

 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


