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M. Nagy Szilvia most a felénél tart. Nem. 
Pontosítok, egy kicsit több mint a felénél. 
Tegnap még hatvannégynél. Mert összesen 
120 van. Nem. Pontosítok, 120 lesz. Már majd-
nem kész volt, amikor rájött, hogy lehet 
ezeket jobban is. Sokkal jobban is. Mármint 
megrajzolni. Ezért aztán újrakezdte. 

Nekem Borametz – a tatár bárányfű – tet-
szik a legjobban, neki meg Bahamut, vagy 
Behemót. Akkor lássuk ezt, mert mégis csak 
az Ő napja ez a mai.

Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve: 
„BAHAMUT • Behemót híre eljutott Arábia siva-
tagjaiba, s ott átformálták, felnagyították a 
képét az emberek. Az egykori víziló, illetve ele-
fánt helyére egy hal került, mely a feneketlen 
víz színén lebeg, a halra meg odaképzeltek egy 
bikát, a bikára meg egy rubinhegyet, a hegyre 
meg egy angyalt, az angyal fölé hat poklot, a 

poklok fölé a földet, a föld fölé pedig, hét eget. 
… ezt mondja róla egy legenda: „Isten meg-

teremtette a földet, ám a földnek nem volt 
támasza, így a föld alá teremtett egy angyalt. 
Ám az angyalnak nem volt támasza, így az 
angyal lába alá teremtett egy rubinszirtet. Ám 
a szirtnek nem volt támasza, így a szirt alá te-
remtett egy bikát, melynek négy ezer szeme, füle, 
orra, szája, nyelve és lába volt. Ám a bikának 
nem volt támasza, így a bika alá teremtett egy 
Bahamut nevű halat, a hal alá meg vizet tett, 
a víz alá sötétséget, ezen pedig, már nem jut 
túl az emberi értelem.

Más szerzők szerint a földnek a víz a funda-
mentuma; a víznek a szirt; a szirtnek a bika 
nyaka; a bikának egy homokmeder; a homok-
nak Bahamut; Bahamutnak egy fojtó szél; a 
fojtó szélnek pedig, egy ködfelhő. Azt már nem 
tudni, hogy a ködfelhő min nyugszik.

…Az az elképzelés, hogy a szirt egy bikán 
nyugszik, a bika Bahamuton, Bahamut pedig 
valami máson, talán a kozmológiai isten érvet 
példázza, mely szerint minden ok fel tételez egy 
megelőző okot, s a végtelen láncot elkerülendő, 
szükségszerűen léteznie kell egy első oknak.”

De menjünk tovább a nyomozásban. Az 
oknyomozásban. Az első ok nyomozásá-
ban. Mert azért vannak ám itt nekem áthal-
lások. Mert itt van például a Kentaur. Egyes 
írásmódokon „C”-vel. Emlékszem én egy 
ilyen könyvre is. Na, nem M. Nagy Szilviától, 
de M.-től. Meg Cs. V.-től. Mármint Csányi 
Vilmostól. Azóta tudom, hogy Kentaurok, 
egyes írásmódokon „C”-vel, márpedig van-
nak. Ja, mert azt még nem mondtam, hogy 
Kentaurja, egyes írásmódokon „C”-vel, neki 
is van. Mármint M. Nagy Szilviának. Meg 
Borgesnek.

Aztán egy másik áthallás. Egyszer kaptam 
egy könyvet. Amerikából hozták. A címe 
After Man volt, ami mondjuk, annyit tesz, 
hogy az Ember után. Úgy ötvenmillió évvel. 
Szóval mi lesz, ha már nem leszünk? Barátom-
nak ez annyira megtetszett, hogy kölcsön-
kérte. Csak évek múlva kaptam vissza. Ja, 
mert M. közben lefordította Dougal Dixon 
könyvét. Az én könyvemet. És ami a vicc, 
hogy ki is adták. Na, ez a könyv is egyfajta 
Képzelt lények könyve. És akkor aztán ezt – 
ezeket – meg is festette. Mármint az én egri 
szállodám festett kazettás álmennyezetére. 
Aminek a neve Flóra. Hotel Flóra. Micsoda 
képzavar. 

Engem nem zavar a kép. Csak akkor zavar, 
ha azt akarják elhitetni velem, hogy azt csak 
úgy szabad látnom. Csakúgy, ahogyan ezt 
például filmekkel teszik. Nekem. Mondjuk 
egy karórás janicsárral az Egri csillagokban. 

Nem. M. Nagy Szilvia nem ezt teszi. Ő mu-
tat egy lehetségest. A TÖBBIT MEG RÁM 
BÍZZA. Ránk bízza. Ő CSAK rajzol és rajzol. 
Most képzelt lényeket. M. mellett. Emellett 
szobrokat készít. Fantasztikus szobrokat. 
Tollakból, pihékből, pikkelyekből, csontok-
ból, miegyébből. Aztán meg újra rajzol. Lé-
nyeket. Elképzelt lényeket. Vagy igaziakat, 
amiket elképzel. Történetként, meseként.

Miért rajzol az ember ilyeneket? Mert el-
képzeli. Aztán megint elképzeli. És megint 
elképzeli. És, hogy ne felejtse el az előzőt, hát 
lerajzolja. Meg azért is, hogy megmutassa. 
Megmutassa, mit képzelt. Mert megmutat-
ni jó. Mert megmutatni kell. Ezért is ez a mai 
kiállítás. A megmutatás ünnepe. 

Ünnepeljük együtt a megmutatást. A ké-
peket. Isten éltesse M. Nagy Szilviát.

A kiállítást megnyitom.
Budapest, 2012. november 27.

Sáros László György DLA
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