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Burns Katalin

Inzultus a kettes metró vonalán
A rendőrségi jegyzőkönyv nyelvezete a maga tömörségével, tökéletesen visszaadta az eset drá-
maiságát. Még a sokat látott igazságügyi szakértők is a szokottnál több időt töltöttek a jelentés 
fölött, mert a szövegből előugró szavak – indulat, keményfedelű könyv, súlyos testi sértés – lehe-
tetlenné tették, hogy a szem csak úgy tovább fusson rajtuk.

Pedig a szereplőkben nem volt semmi különleges. Lehettek volna bármelyik esti metrókocsi 
utasai. Ebből is látszik, hogy a dráma csírái mindenhol jelen vannak, sohasem tudhatjuk, mikor 
tolul szélsőségekbe, indulatokba pár egyszerű szó vagy mozdulat.

Ezen a kivételes estén is épp csak egy pillanatig feslett fel a civilizációs burok a szereplők min-
dennapi viselkedésén.

S. Márta nem várt semmi rendkívülit, amikor leült a második kocsiba, maga mellé támasztott 
egy kisebb, házilag összeeszkábált transzparenst, szatyrából előhúzott egy könyvet, és az ölében 
kinyitotta azt. Igaz, néhány tekintetet magára vonzott a könyv; feltűnő volt, és ezzel S. Mártá-
nak számolnia kellett volna. A képzőművészeti album – amely a jegyzőkönyvben nagyméretű, 
keményfedelű könyvként szerepelt – tulajdonképpen szélesebb volt, mint S. Márta öle, ám egyik 
oldalán épp nem foglalt helyet senki, a másik oldalon ülő fiatalembert pedig a combjához érő 
könyvfedél egyáltalán nem zavarta.

K. Zsolt, aki a kellemes idő ellenére hosszú, nyitott ballonkabátot viselt, az Astoriánál szállt 
a szerelvényre. Az eset a következő, Blaha Lujza téri megállónál történt – ebből is érezhetjük, 
milyen gyorsan járta végig a jelenet a dramaturgiai stációkat. Bár a metrókocsiban voltak szabad 
ülőhelyek, K. Zsolt állva kapaszkodott meg az ajtó közelében, a szemüvegét idegesen tologatta 
az orrán, és láthatóan feszült idegállapotban járatta végig szemét az utasokon, akik erről igye-
keztek nem venni tudomást. S. Mártának ez minden gond nélkül sikerült is, hiszen az impresz-
szionizmus rejtelmeibe merült éppen, a színes reprodukciókkal díszített kiadvány oldalai közt 
lapozgatva.

K. Zsolt ekkor észrevehette a tőle pár lépésnyire ülő S. Mártát, mellette a transzparenssel, és 
ölében a nyitott albummal. Az albummal, amelyre később az „eszköz” szóval utalt, amikor a 
forgalmi ügyelet kihívta a mentőt, és K. Zsolt külön kérésére, a rendőröket.

A mozgólépcső tetején Márta még nem sejtett semmit, igaz, megfordult a fejében, hogy a 
transzparens, bár kicsi volt és mosolyogtatóan gyermeki rajz díszítette, okozhat némi feltűnést. 
Ebben a városban, az utóbbi időben amúgy is sok volt a „gyermeki”, és ő szerette ezt. Ilyen volt 
az az idős férfi is az aluljáróban, aki egy özönvíz előtti magnóval a földön, napszemüvegben 
vonaglott a fehérkesztyűs, lakkcipős popkirály örökzöldjeire. Korábban, még az Örsnél, Márta 
vidáman vette tudomásul, hogy egy amatőr rapper és a hangdrumos fiú, egyértelműen gyakor-
lati okokból, közös produkcióban egyesítették erejüket.

A transzparenst egyedül készítette el, gyermekei kritikus pillantásainak kereszttüzében. Nem 
volt erőssége a rajz, de úgy gondolta, egy egyszerű kis grafikát még bevállalhat, egy skiccet, igaz, 
a tudás görög istennője, Márta gyenge rajzképességeinek köszönhetően, inkább egy viccmagazin 
pucér női karakterének tűnt fel. Háromszor futott neki, egy régi gimnáziumi tankönyv illuszt-
rációját másolva, mire felvállalta az eredményt.

Az Alma Materért mindent – ezen rötyögött végig, miközben vastag filctollal, óvatosan rótta a 
vonalakat az A3-as lapra. Aztán egy kiszuperált seprőnyélre celluxozta a művet.

S. Márta nem járt tüntetésekre. Most viszont, ha már régi munkahelye került veszélybe, össze-
szedte magát, és csatlakozott a csapathoz. Mikor, ha nem most? Igazság szerint, nemcsak a város, 
ő maga is gyermeki maradt. Valahányszor tüntető tömeg mellé sodródott, ijedten rezzent össze 
a hirtelen kiáltásokra, skandálásokra. Fiatalon nem szokott hozzá a zajos megnyilvánulásokhoz, 
később meg már zsigerileg taszította a ricsaj. Nem baj, gondolta. Kimegy az épülethez, beáll az 


