
I.

Bennmarad a tízpercen. Pár fi zikatételt vesz át. Alex háromszor magya-

rázza el neki sebtiben, de a titokhoz nem viszi közelebb. A teremben csak 

páran lézengnek. A többi kiment. Lenn az udvaron az osztályok egymást 

rohamozzák. A tornaterem lépcsőjén Verdunért küzdenek. Lárma csap fel. 

Egy kürt, amit a kaszárnya felől a szél hoz ide. Előtte számok keringnek. A 

levegőbe néz. Alex megrázza vállát.

– Érted?

– Nem.

– Hát akkor ide fi gyelj! Szinusz alfa plusz…

Negyedszer fog hozzá. Keze alól újra ömlik a képlet és a sok jel. Albin 

ingadozva követi, mert zavarba ejtő ez a nagy tudás. Néhányan bejönnek. 

Bokros ténfereg hozzájuk, és megáll a pad mellett. Valamit rág. Odaveti 

Alexnek.

– Mit kínlódik ezzel a hólyaggal, úgyis bekapja a legyet.

Nem veszik számba. A főszolgabíró-csemete, és különben is rosszhisze-

mű és kötekedő természet. Minap is azt vitatta, hogy a már két év óta tartó 

háborúban csak a színtiszta magyar ezredek állják meg a sarat, míg a többi 

megadja magát, mihelyt lehet. 

Meglöki a padot, hogy reccsen.

– A vizeletemen érzem, hogy berúg.

Vége a munkának. Alex zsebre vágja a ceruzát. Szokott szerénységével fel-

áll. Albin azonban dühösen Bokrossra mordul, küldi a fenébe, mire ő átmenet 

nélkül kedvenc témájába kezd. Gúnnyal van tele, és aláhúz egyes szavakat.
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– Úgy látszik, Bukarestből megint jó hírek jönnek.

Érzik, hogy a vitát kerülni kell. Alex a füzetre mutat.

– Vedd át még egyszer, rá kell jöjj te is.

És hátra, a helyére igyekszik. Ez a mellőzés Bokrossra olyan hatást tesz, 

mint mikor olajjal öntöznek tüzet. Felfortyan.

– Várjátok a hadüzenetet, mi? Csak várjátok. Ha odaát mukkanni mer-

nek, úgy rúgjuk a Fekete-tengerbe az oláh hadsereget, hogy porzik.

Kenyérhajat dob Albin felé. Félrekapja fejét, kigyúl a szeme szikrázva, 

visszahajít egy könyvet. A könyv zúg, repül Bokrosshoz, aki nincs rá ké-

szülve. Telitalálat. De a dolognak színe van, Albint mindenki ott látja a 

román hadsereg mellett. Künn szól a csengő. A tornaterem lépcsőin végső 

rohamra mennek. Megsemmisítő hurrá, úgy látszik, Verdun újra elesett. 

Bokross megnyitja a tüzet.

– Az oláhoknak viszket! Hé, Bilibaka! Üssétek!

És vágja felé, amit keze ügyében talál. Más is kedvet kap. Könyv, füzet, 

tintatartó repül, felhevült szavakkal vegyesen. A levegő hirtelen felforr.

– Egyedül vagyok – gondolja Albin, de téved.

A helyzet pillanat alatt kitisztul. Már kilencen szorongnak Alexszel a 

jobb sarok fedezékében. Mindnyájan vállalják a küzdelmet. Kettőnek jön-

ni kell még. Így is törpe kisebbségben vannak. Jégeső! A fal kopog körülöt-

tük. Pergőtűzben állnak a padokban és a padok mellett, amiket fedezéknek 

használnak, és csak akkor adnak teljes fi gurát, ha visszavágják a könyveket. 

A kis Mánu beveszi magát a padok alá. Románul kínálja: 

– Na, na, si tie!

Anyanyelvükön felelnek ők is. Odaát felhangzik:

– Szőrös nyelvűek!

És repül, ami még repülhet.

Két társuk szaladva jön. Itu, az atléta és Veckán. Felismerik a hely-

zetet. Törik magukat feléjök, s közben oldaltűz alá fogják az ellenséget. 

Közelharc fejlődik ki, amiben Itu ökle sokat egyenlít. Nagy reccsenés. 

Egy ablak szakad be zengve. Üveg csörömpöl. Pillanatnyi szünet. Itu és 

Veckán áttörnek. Veckán félkabátja ott marad ugyan, de mindegy. Odaát 

diadalordítás. A küzdelem kitör újult erővel, és tart, amíg a levegő majd-

nem szikrát vet.



 Csütörtök 

Az ajtóból hirtelen négy zsidó társuk rohan be. Ők nem vettek részt a 

küzdelemben. Feltartják kezüket. Hadonásznak, jelzik a közös ellenséget. 

Megértik, hogy Dzsingisz kán közeleg. Mindenki helyére siet. Rendbe sze-

dik magukat, legalább külsőleg, mert a fullánk bennük maradt. Helyretol-

ják a padokat is, fegyverszünetet kötnek. Fizika-tanáruk lép be. Szennyes 

vatta lóg ki a füléből, mint rendesen. Körülnéz. Követik a tekintetét, és 

megállapítják, hogy a dolgon nincs mit szépíteni. Az osztály olyan, mint 

egy rommá lőtt falu.

– Mi történt itt? – kérdi, de túlságosan nem lepődik meg, mert az el-

múlt két év alatt az iskolában is nagyon elharapódzott a háborús szellem. 

Vár, szimatol, de senki sem felel. Vállát rángatja. Ideges. Végre csavar egyet 

a fején, és kappanhangot ejt:

– Jöjjön csak, Farmati, velem!

A folyosóra mennek. Farmati lesütött fejjel megy. Az osztály tisztában 

van, hogy ez a spicli habozás nélkül elárul mindent. A tanárok nevelték 

ilyennek. Ő a kedvenc, a jó fi ú, de az osztály utálja, és kíméletlenül belerúg, 

mikor csak lehet. A padok közt izgatott suttogás indul. Albin gondolkozó-

ba esik. Tulajdonképpen ő kezdte azzal a könyvvel. Ez a vén szamár pedig 

olyan, mint a kancsi mészáros, aki balra néz, és jobbra üt le. Sohasem tá-

mad szembe, s a végén kitelik tőle, hogy berúgatja valamennyit. Javításra 

nincs idő. Június: vége az évnek, az osztály zöme be van sorozva, és aki 

elbukik, annak reménye sincs arra, hogy tiszt legyen. Pedig a lövészárkok 

szennyes bélcsatornáiban mégis csak jobb tisztnek. Legalább mindenki ezt 

mondja.

Tanáruk visszajön cinkosával. Tekintetük zavaros. Helyükre mennek. 

Mindenki leül. Kínos perc. Kisül, hogy az osztálynapló ízekre szakadt a 

küzdelemben. Nehézlövedék volt, s harminc és felesként, fortyogva repül-

te át a termet. Többször, mint kellett volna. Komor vizsgálat szele indul. 

Események vetik előre árnyékukat. A vén Dzsingisz megduzzad, mint egy 

pulyka. Arca vizenyős, vibrál, mint mocsáron lidércfény zivatar előtt. Ke-

resi a pontot, ahol a támadást kezdje. Végre az asztalra üt, a levegőbe néz, 

és ezt mondja:

– A tanári kar rég tisztában van azzal, ami ennek az állami intézetnek a 

falai között folyik, de hivatásának tudatában a megfi gyelésen kívül egyéb-


