
 Kezdõdött az 1-gyel,
az egy Istennel, akinek a képére és hasonla-

tosságára az egyetlen: a gyermek születik, s
hogy álljon (magyarul: létezzen, de föl-álljon
is, mert az 1 az álló ember, a fölegyenesedett
lény jelképe is), ahhoz már nevelõ kellett.
Onnantól fogva vagyunk együtt: nevelt és
nevelõ.

 Ez a 2,
ami konfliktus is, mozgás is (lépések: bal, jobb), de egyensúly is, szintézis is, jin-

jang (a teljesség megint, egy másik kultúrában), hogy rövidest belépjen az életbe a
harmadik: a külvilág; az apa-anya kettéváljon s velem legyen három.

 A 3-mal beköszönt
a választások kora és kényszere; az ég és föld és én; én és a párom és a gyermekünk;

atya-fiú-szentlélek; Isten szemének háromszögû mélysége; a teljesség, ami vakít és
nyugtat. De a 3 sebez is (a minden kettõn kívüli harmadik, a csábító, a veszélyhozó,
akivel fel kell venni a harcot). És ebben a hármasban is ott van, médiumként, az
egyén és a világ közötti közvetítõként, irányítóként, tanítóként és villámhárítóként:
a tanár.

 A 4 a teremtett, az érzékelhetõ világ
teljessége, tökéle-tessége és harmóniája, az elemek, az égtájak, az évszakok száma,

a védák száma, az õsatyák neve betûinek száma, de a kereszt számjele is, és az
Apokalipszis lovainak száma is. S tovább: a négy a négyzet, a behatároltság, a készen-
lét, a megteremtettség száma, a stabilitás jele, egyszersmind a korlátozottságé és a
korlátokon belüli hánykolódásé is. Ez a négy határolja mindenhol a fölépült házat
és a végsõ nyughelyet: a sírt.

 Az 5 nem a 2-1-2 stabil, hanem a 2+3 kényes,
borulékony egyensúlyán munkálkodik. Az 5 a mikrokozmosz szimbóluma, a

bonyodalmas belsõ teljességé, a belátásé: hogy konfliktus és alázat összeadódhat
saját univerzummá.

A 6 a teremtõ és teremtett
közti megkülönböztetés száma, az elv (5) és a megvalósulás (7) közti szám; Isten

hat nap alatt teremtette a földet és az eget. De persze a végzet száma is, a bûnösök,
a hamis próféták s az Antikrisztikus jelképe. A 6-os szám a vigyázóé.
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A 7 a Nagy Összegzés száma,
ahol az isteni 3 és a teremtett (földi) 4 egybeolvad: a hét kozmikus, de még világi.

Errõl a szín- és kínpadról magasodik föl a szám, akár hogy gyerekkorunkig vigyen
vissza, akár hogy bitófájával bûneinkre emlékeztessen, akár pedig hogy megmutassa:
ciklusról ciklusra éltünk. A hét a földi és az égi eggyéolvadása zenében, színben.
Krisztus utolsó szavaiban. A 7 az emberi élet lényegének fölismerését jelképezi:
hogy több volt benne az esendõ, mint az isteni.

A 8 már ajándék,
kiegyenlítõdik benne a jó és a rossz sokasága, s föloldódik a megbocsátásban. A

nyolc a kegyelem ígérete, különös teljesség, nem a földi megkettõzõdése és nem
más tartalmak összeadódása. A nyolc készülõdés a kozmikus egyensúlyra, a távozásra
valami biztos nyugalom felé.

Ez a 9, az isteni szorzata az istenivel,
a tökéletes tökéletessége, a tiszta fény, az éter; az elveszíthetõbõl összegzõdõ

minden. Itt már ha tanít, csak a tekintetével tanít a tanító.

Az eredeti szöveget, mint köszöntõt Zsolnai József 60. születésnapjára írtam.
Most, hogy 76 évesen elment tõlünk, próbálom a tizenhat évvel korábbi textusban
fölismerni az alkotó tanár mai természetét. A Nagy Összegzés korát elérte, ezt a
munkát el is végezte. A Jó és Rossz, az Esendõ és az Eszményi vajon kiegyenlítõdött-
e benne? - nem tudom. Körülötte, a búcsú perceiben így láttam, megtörtént. Annyi
bizonyos: készülõdött az egyensúlyra. Talán a kozmikusra is. Életében az irodalom,
a mûvészet, a tudomány vezette, erre minden sora, minden nevelõi gesztusa
bizonyság. Az irodalom pedig a teremtés határán, a kozmosz érintésének örökös-
pillanatnyi misztériumában inkarnálódik újra meg újra.

A tanár eltávozott. A tekintete már nem taníthat. De az életmûve sokáig, biztosan.

Mányoki Endre


