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SZÖKÉS A PANTHEONSÓL

Halálának háromszázadik évfordulóján elhatározta, hogy
megszökik a Pantheonból. Szép, árnyas hely volt ez, igaz, a
halhatatlanok díszes csarnoka, de úgy érezte,· hogy nem tűr

heti tovább a sérelmeket s a mellőzést. Reszketett minden
porcikája arra a gondolatra, hogy az emberek lassan elfe
lejtik és meg kell halnia másodszor is. Ez pedig - jól érezte
- örök halált jelent számára. Azt, hogy lelke is van - ez
zel a babérkoszorúk rengetegében keveset törődött. Csak az
a vágy feszítette még, hogy az emberek között valami neve
zetes cselekedettel felszítsa az elhamvadó emlékezést.

Egy óvatlan pillanatban leugrott a talapzatról. beburko
lódzott köpenyébe és úgy osont végig az üres folyosókon.
Szerette volna parókaját is levetni, de nem sikerült. Bizonyá
ra fejemhez nőtt - gondolta bosszúsan. - Meglehet. - Egy
halhatatlanra nem vonatkoznak a természeti törvények.

Szerencséje volt, a portás épen szundikált és amikor tá
vozott, csizmájának kopogására felriadt, azt hitte, álmodik.
Ebben megnyugodva folytatta hát az édesízű álmot. Igazán
tüneményes álom ez - tünődött magában. Kisétált egy szo
bor a Pantheonból. Világ vége lesz, vagy háború. Nem jót
jelent

*

Először az akadémia elnökét kereste fel. Régi elszámoJni
valója volt vele. Ez az öregúr ugyanis háromkötetes könyvet
írt róla. Ettől a könyvtől lett hires, híresebb mínt ő. Ez a
három silány kötet azonban árnyékot vetett az ő halhatatlan
ságára, Ennek köszönhet minden sérelmet és mellözést, amely
az utókor részéről érte. - Most azonban elintézem. - mou
dotta. Igy toppant be a tudós agghoz :

- Helyesebben ön talán a leszármazottja az én kitűnő

filozófusomnak, akiről életem főművét három kötetben meg
írtam, - szél csodálkozva a tudós, mihelyt a furcsa idegen
bemutatkozott. Igazán zavarodottan és gyáván viselkedett egy
temetőbogár előtt, amikor ráhagyta, hogy ő csak utóda, szürke
unokája tán a Pantheonbeli kiválóságnak.

- Nos, akkor bizonyára új adatoknak jutott birtokába.
Ezért keresett fel, ezért rabolja drága időmet? Nem tudom,
fut ja-e még hátralévő napjaimból, hogy átdolgozzam a három
kötetet ? Szánalmas volt, ahogy a sírás megrázta.

- Úgysem halhat meg addig, amig jóvá nem teszi ostoba
munkájának tévedéseit, - vetette oda zordonan és köpenye
alatt összeszorította kőből való öklét.
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- Azt kívánja tehát, hogy ösére vonatkozóan visszavon
jam minden állításomat. örültség, --'- lángolt az agg tudós.
Tudja-e, hogy méltóságom és hírnevem teljes pusztulását je~

lentené? Ezért dolgoztam egész életemben, ezért tagadtam
meg magamtól minden szépségét és örömét az életnek, hogy
a végén még a hírnév mámoráról is lemondjak? Igazolja ma
gát, vén falusi tuskó I Mit keres itt? Takaródjék előlem!

•
Jó hogy nem ütötte le kőből való öklével az agg dühöngöt,

Ezzel sok mindent elrontott volna. Életében jó filozófus volt,
sőt hírneves. Tudta tehát, hogya jó filozófusnak előbb élnie
kell, hogy kedvére szemlélődhessék a világ dolgain. Éppn
ezért elhatározta, hogy pénzzé teszi értékeit: nevezetesen azo
kat a medáliákat, amelyeket a tudománypártoló hajdani ki
rályok agattak amellére. Lefejtette sorban valamennyit és
elvitte egy régiségkereskedőhöz.

- Tudnom kell uram, szólt udvariasan a pápaszeme mö
gül a szelíd boltos, - mielőtt átvenném ezeket a ritkaságokat,
hogyan jutottak azok az ön birtokába? A szökevény halha
tatlan kissé tünődött, szóljon-e, de azután, hogy feladataira
gondolt, egyenkint megnevezte az uralkodókat, a fe.iedelme
ket, akik elismerésükkel kitüntették. Igy azután többet ka
pott az érmekért, mint amennyire számított. Bővében volt a
pénznek. Kis szobát bérelt a külvárosban és hozzálátott röp
iratának megszerkesztéséhez, azzal a céllal, hogy pellengérre
állítsa az agg tudós könyvét és hogy leleplezze a Pántheon
ban uralkodó dicstelen állapotokat.

*
Igy vélekedett a rendőrség: egy őrült belopódzott a Pan

theonba és elrabolta a nagy filozófus szobrát. Nosza vad haj
sza kezdődött az eszelős tolvaj után. Az újságok hosszú ripor
tokban számoltak be a különös eseményről. A tudományos fo
lyóiratokban egyszerre kapós lett a neve. Az egyetem tudósai
cikkeket írtak korszakalkotó munkáiról és emlékkönyvet adott
ki az akadémia életéről. A nagy filozófus azonban egyelőre

nem vett tudomást népszerűségének erről a hallatlan megnö
vekedéséről, amelyet ez a különös szökés előidézett. Egy na
pon azonban véletlenül kezébe kerültek az újságok, a köny
vek, s akkor látta, hogy az emberek mégsem feledték el. Et
től a perctől kezdve elment a kedve attól, hogy dühös röpira
tát megírja. Úgy sütkérezett ebben a napfényben, mint egy
új erőre kapott beteg. Néha éjjel, ha felébredt, könnyeket
sajtolt a szeméből, feltérdelt ágyában, kinézett az ablakon a
háztetők felett a terekre, a rétekre, a tengerekre, az egész
világra és úgy kért bocsánatot az emberektől. Utóbb már nem
volt otthon nyugta. Érezte, hogy ő a bűnös és nem az utókor.
Valamiképen jóvá kell tennie ezt a cselekedetét. Levelet írt
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a tudósnak s bocsánatot kért tőle, hogy megsértette, azután
levelet irt a rendőrségre, amelyben bejelentette, hogy a Pan
theonból eltünt szobrot ő lopta el. Pontosan megírta az utca
nevét és a házszámot. Maradék pénzét, holmiját házigazdájá
nak adta. Köpenyébe burkolózva leült asztalához, hosszasan
nézegette az asztalra rakott tányérokat, a szöllöt, a sültet és
a metszett üvegben csillogó bort.

- Mennyi örömük van ebben az embereknek, - mond
dotta csendesen, de ő nem élhetett velük. Érintetlenül hagyta
a tányért, a poharat most is ép úgy, mint máskor, amikor,
hogy leplezze titkát, csak azért hozatott fel élelmiszert magá
nak, hogy a látszatot megőrizze. Kő teste volt és forró vér nem
áramlott abban. Nem élhetett a világgal és a világ javaival.

•
Másnap értejöttek a rendőrök s a kapitányságra cipelték.

Amikor vallatták, hogya szobrot hová rejtette, nem tudta, mit
feleljen. Estig hiába faggatták s ha szólt, elmondotta, hogy ő

a kőszobor, de kinevették, vagy pedig ráförmedtek, hogy ne
tegye bolonddá a világot. Igy azután egykedvűen ült s a kér
désekre néha csak egy-egy néma mozdulattal válaszolt. Este
zárkába csukták. Felállt a lócára s kibámult a ráccsal védett
keskeny ablakon az éjszakába. A börtön előtt egy tónak ezüs
tös tükre fénylett. Jól látta benne egész alakját, amint a reb
benő hullámokon mozdulatlan vonásai hol megnyúltak, hol
összezsugorodtak, tagjai megremegtek, vagy gyors mozgásba
kezdtek, ahogy a szél játszott a vízzel s ez úgy hatott, mintha
élő embert ringatna a víz.

Jól látta: először a jobb karja tűnt el, hiába emelgette
magasra és meg-meglóbálta, a víz tükre semmit sem mutatott.
Azután eltünt a másik karja, torz maradt, mint egy ókori bál
vány. Azután álom borult a szemére, - bizonyára álom lehe
tett ez, mert az éjszaka kigyúlt előtte nagy fényességgel. Min
den fal, minden korlát ledűlt, megtelt a tér zenével s hangok
kal s megtelt forró fuvalommal. Egy madár röppent fel a rács
előtt. Ö volt ez a madár: a lelke.

Másnap reggel, amikor értejöttek ismét, hogy folytassák
kihallgatását, a cella sarkában egy összetört köszobrot talál
tak. A Pantheon igazgatója megállapította, hogy a szobor őt

ábrázolta - a Pantheon szökevényét.

Kézai Béla
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