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OSIRIS TUDÓSÍTÁSOK Harmadik kiadás

kony, az egységes. A tenger milliárdnyi
cseppbõl áll, de a tenger egy. Ami szi-
lárd, de elemeire bomlik, az rokon a fo-
lyékonnyal. Ilyen a sivatag. A szétesõ
civilizált világ addig-addig aprózódik,
hullik darabjaira, míg végül újra egysé-
gesnek mutatkozik. Egy szikla kettéha-
sadt. Két szikla. A két szikla összeütõ-
dik: négy kisebb szikla. Egy gömböly-
ded, egy sima, egy éles és egy karcos.
Tovább ütõdnek, sok darabra törnek. 
A szivárvány színeire bomlanak. Sok
kicsi színes kõ. Összeütõdnek. A szél-
hez dörgölõznek. Tovább töredeznek,
aprózódnak, morzsolódnak. Minden kõ
másmilyen. A levegõben kõ-por-felleg
kering. Egységes egy újra. Ilyen volt,
ilyen lesz az ember. Por lélek felleg.

Az alkotás nem másolata a reális
világnak, hanem annak kiegészítõje,
komplementere: egy titkos világ,
történetként láthatatlan. A realitás
titkait azonban nem fejti meg, csak
rámutat. A jelenségek világába
vezet. Egyéni, személyes mítoszok
kapnak formát úgy, hogy azok túl-
mutassanak az egyénen és minden
ember mítoszát jelentsék.

Titok 
a háttérben

Ötödik analógia: 

Anubisz agya 
– „a kutya tudja” 
Anubisz, a szent egyip-
tomi kutya: Izisz hû
kísérõje. 
A kutya régóta figyeli az
embert. Emlékezete több
ezer éves. Lát és rögzít. 
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Titkon tartotta meg menyegzõjét
Kronosszal Rhea. Öt gyermek
született.

Az elsõnek született Osiris. 
A második napon született Arnéris,
a harmadikon Typhón, ki erõszakos
természetét már születése percében
kimutatta. A negyedik napon
született Isis, az ötödiken Neph-
thys. Isis Osirisnek lett a felesége,
õk már születésük elõtt szerették
egymást. 

Amint király lett Osiris, elindult,
hogy az egész földet megszelídítse,
miközben fegyverre alig volt szük-
sége, rábeszéléssel, józan érvekkel

nyerte meg az embereket, s az ének
és a zene bûvöletével kötötte
magához.

Míg Osiris távol járt, ármányt
szõtt ellene Typhón. Mértéket vett
titokban Osirisról s teste hossza
szerint készített egy szép, gazdagon
díszített ládát, s azt bevitte 
a lakomára. Tetszett mindenkinek 
a láda s körülcsodálták, Typhón
kijelentette, hogy annak ajándékoz-
za a ládát, aki éppen ki tudja töl-
teni, ha belefekszik. Meg is próbál-
ta sorjában mindenki, de senki sem
illett bele, míg végül Osiris feküdt 
a ládába. Akkor aztán odafutottak

Minden jelenet 
analógia a központi
témára vagy annak
irányába mutat:
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Typhón cinkostársai, rádobták 
a ládára a fedelet, lezárták kívülrõl
szögekkel, s a tetejébe még forró
ólmot is öntöttek. Úgy vitték ki 
a folyóhoz és a tanitisi Nílus-torko-
lat tájékán vetették a tengerbe.

Amint Isis értesült férje sorsáról,
levágott egy fürtöt a hajából és
gyászruhát öltött magára, majd
hosszú bolyongásba kezdett Anubis
kíséretében, aki ugyanúgy õrzi 
az isteneket, mint ahogyan a kutyák
az emberekre vigyáznak. Akivel
csak találkozott Isis, tanácstalan-
ságában mindenkinél kérdezõs-
ködött. Amint megtalálta, kinyitot-
ta a ládát és arcát a halott arcára
téve csókolta és siratta. Ekkor
fogant gyermekük Hórusz.

Isis és Osiris gyermeke, Hóros,
Butóban nevelkedett. Mikor útnak
indult Isis, hogy gyermekét felke-
resse, a ládát elhelyezte valahol. 
De Typhón, aki éjnek éjszakáján
szaglászott utána, a holdvilágnál
ráakadt. Felismerte Osiris testét,
feldarabolta tizennégy részre és
szanaszét hajigálta.

Papirusz-csónakban indult újra
Osiris keresésére Isis, mihelyt meg-
tudta, mi történt megint, és áthajó-
zott a mocsarakon. Egyiptom föld-
jén Isis mindenütt sírhalmot emelt,
ahol egy-két részét feltalálta. 

Akkor aztán feljött Osiris 
az alvilágból.

Részlet: Plutaarkhos, 
De Iside et Osiride XII-XIX.

inkább bezárul, izolálódik, kizárja a
világ hatásait, veszélyeit, kritikáit és
fertõzéseit, mintsem hagyja, hogy az
univerzum törvénye feleméssze életét
és civilizációs, kulturális produktu-
mait. Ekkor azonban olyan töredék
keletkezik, mely zátonyként, dugu-
lásként viselkedik a porladás folya-
matában. Sokszor e fragmentum
önálló életre kel és ragaszkodik
átmeneti állapotának állandósí-
tásához. A fragmentum elszigetelõd-
ve, önmagára maradva, külsõ viszo-
nyaitól elszakítva elkorcsosul és
önmagán belül hozza létre tovább
bomlásának okozóit: betegségeket,
õrületet, terrort. Az izolálódott frag-
mentum e belsõ aktivitást katasztró-
faként éli meg. 

•Pedig
•A teljesen szétesett világ újra egysé-
gesnek tekinthetõ. Ami folyékony, az
rendezetlenül szétáramlik. Ami folyé-

•A természet és benne az ember sorsa:
a szétaprózódás, szétporladás. Le-
gyen szó az õsrobbanásról, kontinen-
sek szétszakadásáról vagy az emberi
tevékenységek specializálódásáról.
Minden szétesik, elporlad, elmúlik:
ideológiák, nemzetek, nyelvek, kap-
csolatok, érzések, a test; az ember
maga. De ezt a félelmekkel teli ember
nem tûri, nem engedi. Minden, ami
ellenáll a porladásnak izolálódik,
mert féli az elmúlást, az idegen és
ismeretlen hatásokat, mint vírusok,
információk, kultúrák. A szétesés
folyamatának egy pillanatában

Második analógia:

a fogalmi, idealizált kis család
az életbõl kiszakított, idealizált, szentesített, támogatható és
ellenõrizhetõ, egyszerûsített közösség: Apa, Anya, gyerekek.
Sziget az emberi kapcsolatok rendszerében. Védett, mint az
állatkerti létezés. A fogalmi család nem megélhetõ. A zárt rend-
szer mindig belülrõl romlik, lázad. A gyerekek szüleik ellen for-
dulnak, a szülõk egymás ellen.
(A család, mint életszerû szövetség: vérségi és házassági alapon
együttmûködõ emberek közössége. Több generáció, számos tagjának
együttélése. Sokféle emberi hatás egészséges ötvözete.)

Harmadik analógia:  a média.
Valaha az emberek beszélgettek, késõbb kommunikálni kezdtek,
majd már csak informálták egymást. Mára az információ önálló
életre kelt, ez a média. A média nem a világról informálja az
embereket, hanem a világot informálja önmagáról. A való élet
számára csak arra szolgál, hogy saját létét bizonyítsa és biztosít-
sa. Egy interjú nem a riportalanyról, hanem a riporterrõl szól.

Negyedik analógia:  sztárriporter gésa.
Izolációs hatvány – egy izolált ország kultúrájában 
izolálódott nõ.

Az elõadás 
középpontja: 

A szétporladás
elve

( folytatás a 4. oldlalon)


