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Monitorszem

Egyik nap Kun munkaszobájába monitoros tv-kamerát szereltek be. A monitor inkább csak Kun képzeletének 
szülötte volt, ugyanis csak a kamerát lehetett látni. A vezetőség azzal indokolta a beszerelés szükségességét, hogy 
a termelés fejlődését akarják figyelemmel kísérni. Kun szerint a termelés fejlődését lesni. De nem mondta ki 
véleményét, csak magában…

Nem mondta, mert szilárd meggyőződése volt, hogy a kamera beszerelésének egyetlen magyarázata, hogy a 
monitor képernyője előtt egy ember ül. Egy ember, aki lát és gondolkodik. És gondolkodása során határozatokat 
hoz, és határozatai által befolyásolni tudja a képernyőn lévők sorsát. És a képernyőn, minden bizonnyal, ő, Kun is 
látható. Ez a tény hozta őt stresszállapotba. Folyton úgy érezte magát, mint egy állat, melyet állandóan lesnek. Az 
otthoni magány megszüntetésére hét fehér egerecskét vásárolt, melyeket egy nagy ketrecbe tett a szoba közepén. 
Néha percekig elnézte őket esténként. A kis lények játéka kikapcsolta a stressz állapotból. De a következő nap 
újra a rászögezett monitor jégszemét kellett elviselnie nyolc órán át. S ez még eltelt valahogy, de a hazafelé vezető 
úton egyszerűen irtózat kerítette hatalmába. Munka után minden nap találkozott egy gyászmenettel, mely átha-
ladt a városon. Mintha minden nap ugyanabban az órában meghalt volna valaki. Talán a halálnak is megvan a 
maga munkaórája. Csak nem bolond nonstop dolgozni. Vagy a sírásóknak, papoknak vagy a jó ég tudja még kik-
nek, akik effélével foglalkoznak, ez volt a programjuk. Bárhogy is volt, ez teljesen elvette az életkedvét. Ki kellett 
volna cserélni az időpontot. Például reggel hatra áttenni, amikor Kun dolgozni ment. Hadd juttassa eszébe, hogy 
vannak a munkánál sokkal rosszabb dolgok is.

Kezdte azt hinni, hogy ez a város halottja lehet, akivel a városi törvényhatóság nap mint nap azért ingerli az 
embereket, hogy emlékezetükbe idézze: mégiscsak halandók. Mert Kun sejtése szerint a piac emberei dacoltak 
a halállal és a városi törvényhatóság ezt a sok makacskodást látva, azért sétáltatja ezt a jól konzervált holtat az 
emberek szeme előtt, hogy szuggeráljanak vele vagy a halálnak reklámot szerezzenek. Kunnak úgy tűnt, mintha 
már olvasott volna valahol efféléről, s akkor még meg is kérdezte, mit jelenthet ez. A városban minden délután 
négy körül egy holtat sétáltattak a piacon keresztül teljes szigorkísérettel. Kun megpróbált elhaladni a menet 
mellett anélkül, hogy ránézett volna, de állandóan az volt az érzése, hogy a halott utána néz. Mintha a halott nem 
is lenne az, csak tettetné magát. Ez az érzése már-már lidércnyomássá fejlődött. Igyekezett gondolatait elterelni, 
nézte a kirakatokat, ám ezek az üres vitrinek szintén ezt a vészterhes menetet tükrözték vissza. Roncsolt ideg-
állapotban ért haza, s leült az egerecskék elé: ki akarta űzni a fejéből az egész monitoros és bizonytalan halottas 
lidércet. Megnyugtatta az egerecskék jövés-menése, sürgés-forgása, apró szokásaik. Már kezdte ismerni mind-
egyiket érzékeny mozgásukról, mely egy idegen szem számára mit sem jelentett volna. Az egerecskék nyugalma 
hozzásegítette néhány újabb nap túléléséhez. Fogódzó volt az újrakezdéshez. Munka, monitor, a holt leselkedő 
pillantása s végül az otthoni egerecskék – így teltek Kun napjai.

Egy reggeli újságban olvasott az öngyilkosról, aki a következő megjegyzést hagyta maga után: „Öngyilkos 
lettem, mert már nem tudom elviselni, hogy minden reggel megkössem a cipőfűzőmet!” Feltehetőleg ennek az 
öngyilkosnak nem volt ketrece hét fehér egérrel, melyek sorsa tőle függött volna. Kun is közel volt egy efféle 
megoldáshoz. Elképzelte magát, amint fölébred és lelkét sivár egyedüllét bitorolja. Ül az ágy szélén, tekintete a 
semmibe kapaszkodik, megpróbál magához térni. Hosszú percekig ült így, amíg a reggeli hideg nyugtalanítani 
nem kezdte. Súlyos pillanatok voltak ezek, melyek során erőt gyűjtött egy befejezhetetlen naphoz, melyen föl kell 
öltöznie, cipőt kell húznia és meg kell kötnie a pertlit. Aztán irány a munkahely. Dolgozás. Út hazafelé. Magány. 
Gondoskodás élelemről. Szeszes üveg. Magány. Altatók és az áldott álom. És reggel az óra, mely jelzi, egy újabb 
hosszú és kíméletlen nap vár rá, akár végtelen pusztaság, melyet be kell járnia az éj közeledtéig. Az ébredés ke-
gyetlen pillanatai, amikor úgy kellett diadalmaskodnia egy újabb nap fölött, akár egy új halálon.

S egy felhős reggelen, amikor már nem volt ereje újrakezdeni ugyanazt a napot, amikor cipője fölé hajolt, hogy 
bekösse pertlijét, föllázadt. Energiájából nem futotta tovább. Jobb lesz, ha csizmát vásárol az illető. Kunnak, igaz, 
nem volt csizmája, de a pertlikötés sem jelentett lelki megpróbáltatást. Ráadásul még ott voltak az egerecskéi, 
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melyeket kedvére nézhetett. A monitor miatt mind több időt szentelt az apró lényeknek. Szinte egész szabadide-
jét mellettük töltötte. De sajnos az egerek egyre ritkábban vidámkodtak. Valami gyanús fásultság kerítette őket 
hatalmába, és megromlott az étvágyuk is. Pár nap alatt elpusztultak.

Az egerek elhullása után Kun mind idegesebb, ingerlékenyebb lett, minden apró dolog miatt fölfortyant, me-
lyek fölött máskor könnyedén elnézett. Elment a pszichiáterhez. Különféle dolgokat kérdeztek tőle, az első nőjé-
ről, hisz-e Istenben, cipőfűzőjéről s még ezer efféle dologról, amelyek valószínűleg ismeretlen utak folytán szo-
rosan kötődnek e problémához. Az orvos azt tanácsolta, hogy vásároljon csizmát. Szintén a pszichiátertől tudta 
meg, hogy az egerecskék a stressz áldozatai lettek.

- Hogyhogy ? – értetlenkedett Kun.
- Azért pusztultak el, mert maga figyelte őket. Érezték, hogy lesik őket és a leselkedés az egyik leghatalmasabb 

stressz. Nagyon hasonlít a barlang komplexushoz.
A barlang-komplexushoz ? Eljött a pszichiátertől. Ezek őrültek. Aztán hazajött a munkából, ahol a monitor 

leste szorgalmasan. Este otthon az egyedüllét leste. Ingerlékenységét gyanús egykedvűség váltotta fel. Ezek az 
orvosok arra valók, hogy haszontalan tanácsokkal lássanak el. Amikor Kun a szobájában lévő üres ketrecre né-
zett, eszébe jutott a pertlis öngyilkos esete. Egyre kevesebb időt tartózkodott otthon. Bárokban, kávézókban 
csavargott és fáradtan ment dolgozni.

Egy reggel, ki tudja melyik bárban töltött éjszaka után, elnyomta az álom a munkapadjánál, s riadtan ébredt 
fel, amikor a monitorról álmodott. Elképzelte, mint ül az egérketrecben s mint keríti egyre jobban hatalmába a 
nemtörődömség. Halkan közeledik a helyiség hátsó részében lévő ajtóhoz, melyen tilos az átjárás. Ott vannak 
a monitorok képernyői. Nem tudta, mit fog tenni, ha meglátja a monitor mögött ülőt. Lehet, hogy semmit, de 
akkor is látnia kell. Hisz az egerek is látták őt. Hirtelen lökéssel feltépte az ajtót és csizmásan berontott. A helyiség 
üres volt. Nem voltak benne képernyők, sem emberek, semmi. Kunnak földbe gyökerezett a lába a szoba közepén 
és pillantása a fehér falakra szegeződött.
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