
Szeptember figyelmeztetése

Ha az életnek egyetlen jellemző tényét kellene ehhez a hónaphoz asszociálnunk.
bizonyára mindenkinek az iskolai csengdszá jutna eszébe. Rövidülnek a nappa
lok, hosszabbodnak az éjszakák, s kicsik és nagyok egyaránt rádöbbennek, hogy
a szabadság mégsem korláttalan, életünkben szabályok érvényesülnek, s ezeket
is jelképezi a csengoszá, amely mindenkinek a tudatába beleivódott, lettünk lé
gyen öreg vagy ifjú diák.

Kollektív élmény a várakozásé is. Az iskolások felsorakoznak és várják a szd
lítást. A csengoszá számukra azt jelképezi, hogy várnak rájuk, s most megnyíl
nak a kapuk, beléphetnek, megismerkedhetnek a renddel. S amíg szivszorongva
figyeljük őket, amint eltűnnek óvó szemünk elől, talán egy pillanatra bennünk
is megfordul a gondolat: minket is stálithatnak, ránk is várnak. Ilyenkor érez
zük át, hogy mindig készségesen, nyitottan kell állnunk, sosem tudhatjuk, hon
nan, milyen irányból villan fel a jel, mely indulásra szállt. Ezt az állapotot idézi
fel számunkra A megfáradt Odysseus cimü versében Rónay György. A sokéves
bolyongásból hazatért hajós akár nyugalomra hajthatná fejét. Mégis így szál
Pénelopéhez:

Hanem azért az ablakot
hagyd nyitva éjszakára.

Bármelyik pillanatban
szálhat a tengerről a hívás.

Felkészültünk-e az utazásra? Rendben vannak-e a holmik, amelyeket mindig
magunkkal kell vinnünk? Elrendeztük-e magunkban és másokkal elintézetlen
ügyeinket? Nincsenek-e adásságaink? Nem hagytunk-e magunk körül vagy ma
gunkban rendetlenséget? S ami a legfontosabb: ismerjük-e pontosan azt az utat,
amelyen haladnunk kell, hogy biztosan célhoz érjünk?

A szeptemberi csengőszóbanmintha ott rejlenék a kaland igézete. Az irodalom
története telve van látványos útrakelésekkel. amikor a hősök hirtelen elhatáro
zással felkerekednek, mert ismeretlen távolok szolitiák őket, s kalandokat, kiszá
míthatatlan sorsfordulatokat ígér nekik a titokzatos idő. Szlvesen és készsége
sen engedik át magukat az álmoknak, látomásoknak. hátha azok szebb és iga
zibb világot mutatnak, mint a valóságos.

Szeptember azonban mégsem kalandra hív, mégsem álomország kapuját nyit
ja meg előttünk. Ennek a hívásnak, bár jelképes értelme van, pontos és tudható
a végcélia. s birtokában vagyunk mindnyáian annak az iránytűnek is, mely a
helyes cél felé vezérli sokszor bizony meglehetősen törékenynek látszó csóna
kunkat. A tájolókat azonban mindig a kezünk ügyében kell tartanunk, mert so
sem lehet tudni, hátha nem marad idő megkeresni őket. Legjobb minden nap
végeztével egy utolsó pillantással [elmérni, minden rendben van-e, nem felejtet
tük-e el a legfontosabbakat.

A nagy nap után hétköznapok következnek. Akisdiákok megtanulják a betű

vetés és az olvasás tudományát, egyre biztonságosabban tájékozádnak: a számok
birodalmában, s mindabban, ami a világ megismeréséhez segít. Deresedő halán
tékkal mi azonban már azt is tudjuk, hogy az ismeretszerzésben és az életben két
betűnek van igazán fontos jelentése számunkra: az aljának és az omegának ...
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