
- három civil van. A szerzetes tanárokaránya jelenleg a kecskeméti piaristáknál a legjobb.
- És ki a legfiatalabb? - kérdem Lukács Lászlótól.
- Futó Béla és Sárközi Sándor. Béla annyira fiatal, hogy bár rendtag. még nincs felszen-

telve.
A konviktusban beszélgetek a két ifjú tanárral, kora délután, tanítás után. Mindkettőjük

arca fáradt, nem titkolják, hogy megerőltető hónapok állnak mögöttük. Mindketten tanári
pályajuk első esztendejét töltik:

Futó Béla kunbajai szíiletésü, matematika-fizika szakos:
- Heti tizenkét órám van, de a felkészülés ennél sokkal több időt kíván. A szakkör, a be

segítés a diákotthonban ... A tanári munkába is bele kell lendülni, s ahol magas a mérce,
ott a' szinthez kell igazodni. De éppen ez az izgalmas: a nagyobb magasság. Ezt átvinni már
teljesítmény . . . .

Sárközi Sándor Kecskeméten született, magyart és németet tanít:
- Vargabetűvel érkeztem vissza ... Itt végeztem a piaristáknál, s érettségi után a kecske

méti műszaki főiskolán kezdtem meg a tanulmányaimat.' Másfél év telt el, amíg megérett
bennem a döntés. Visszajöttem, beléptem a rendbe, elvégeztem az ELTÉ-t. Mindig vonzott
a tanári pálya. Nem bántam meg, hogy így döntöttem. Az sem mindegy, hogy Kecskeméten
élhetek, a szülővárosomban. Az egykori osztálytársakkal is tarthatom a kapcsolatot. Gyak
ran találkozunk, bejárnak focizni hozzánk ...

*

A piarista gimnázium a megye legjobban felszerelt iskolái közé tartozik. Minden osztálynak
jut magnetofon, írásvetítö, diavetítő. Két képmagnetofon áll rendelkezésre, s gazdag kép
anyag, eszköztár. A tanítás magas színvonalának biztosítására akár külföldről is hozat fel-
szerelést a gimnázium. .

Ülök a harmadik a-sok énekóráján. Az írásvetítő, a képmagnó, a lemezjátszó egységbe,
keretbe foglalja az órát. Mindez persze a tanáron is múlik. Ha Ruppert József nem mondja,
hogy kényszerűségbőlad énekórát - a gimnáziumnak nincs' énektanára -, soha nem talá
lom ki, hogy tulajdonképpen kémia- és biológia-szakos.

Kodály zenéje szinte átcsurog a lelkeken, kifényesíti a diákszemeket. Egy iskolai óra fel
építése voltaképp alkotás, mű maga is.

Azt már csak odakinn, a folyosón tudom meg Ruppert Józseftől, hogy 1982-ben. a Kodály
centenárium évében a magyar középiskolák negyedik osztályában megszűnt egy tantárgy.
Az ének.

Hajnal Gábor

HÓFELHŐK

Tegnap még szüreti dal ricsajában
gyöngyözött bennem szivárványöröm
s kisvárosi görb.e utcák során
pincékből követett
erjedőmust részegítőszaga

ma meg csak szátlan figyelem az égen
a fémes hófelhők tömörülését
hászagú már a.rideg levegő

s míg dér vacog kopár fák ágain
én vackomban meghúzom magamat.
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