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xrop a si im :néjele za wüjdzeQ 
 

,rodosle ,nav evdeq ah ,paklef _ nav evdeq ah _ lé% a tima ,imalav a zA 
táhet ,erekö" ne'nin :wujdut rám tege!él a lezzE .tjele ,nav evdeq ah sé 

rokka wa' ,negi "oh ,zazA .mes lohes indepeletgem nasótrat dut men 
Xbbőséq nabnoza lőrrE .wájvíh wanrop men rám 

 
a ,tsézektniré za ,tságzom a ajdámI .őgevel a emeletelé wi"e rop a táheT 
a menah ,tegésttötöq ttodopallágem a men aN .tsédőtöq a sé tsádólrús 

-róq a sé zeh!!e% a :de%lef nebzöktenem tekima ,zohkoza tsádok%agar 
.neletnü% zőtref ,zőtref sé ,lavágam i%iv ,azzodroh tekezE .zohkózoko 

 
,i%ih tza rokne+i ,náros ságzomgél a röt arkogássagam neletgév ahéN 

nabnoza zE .itehtje si le ,attattujle giádi ima za gidep ,timalav tréle "oh 
nelej a ah ,ővöj ilovát semletjes a lekedré tiq trem ,arámá% sekedré men 

.ótatzib sé pé% _ si arácad wenételé gáriva%it _ 
 

tzE .sézőtref a ze s , _ naótahtatumiq galisovro _ nav nabnoza esétedlüQ 
,zohha géle ed ,sení%lef za ,de%lef timA .itísejlet naltaraka-avraka tno%iv 

.ertél nozzoh tsézegrém "av tocóg ,t!ávráj "oh 
 

-!em "oh ,iq lüred rokna+o trem ,neb!éfpan wa' inremsilef tehel meN 
,t!éfpan a ilüreq ,tehel ah ,trézE .nebőgevel ővél wnüttölüröq a nav i! 

-ábórp abáiH .ernednim sé eriknednim wi%peletár lettetere%őle tno%iv 
-gem timalav wnurakatel "av wnurázeb "oh ,lazza enelle inzekedév wnul 
-nim "oh ,wujlat%apat tza lénletévabtalán%ah ilóbjú zA .giedi ttozorátah 

-ér bbagatsav "av bba!okév tteze!!e%eb tnednim sé ,nav nelej ttüned 
.legget 

 

Nyíri Attila: 
 
 

A por végzete 
(a világpolgár korrajza, azaz porrajza) 

 
 
Kezdjük az elején: mi is a por? 
 
Az a valami, amit a szél – ha kedve van – felkap, ha kedve van, elsodor, 
és ha kedve van, elejt. Ezzel a lényeget már tudjuk: nincsen gyökere, tehát 
nem tud tartósan megtelepedni sehol sem. Azaz, hogy igen, csak akkor 
már nem pornak hívják. Erről azonban később! 
 
Tehát a por egyik életeleme a levegő. Imádja a mozgást, az érintkezést, a 
súrlódást és a kötődést. Na nem a megállapodott kötöttséget, hanem a 
ragaszkodást azokhoz, amiket menetközben felszed: a szennyhez és a kór- 
okozókhoz. Ezeket hordozza, viszi magával, és fertőz, fertőz szüntelen. 
 
Néha végtelen magasságokra tör a légmozgás során, ilyenkor azt hiszi, 
hogy elért valamit, pedig az ami idáig eljuttatta, el is ejtheti. Ez azonban 
nem érdekes számára, mert kit érdekel a sejtelmes távoli jövő, ha a jelen 
– tiszavirág életének dacára is – szép és biztató. 
 
Küldetése azonban van – orvosilag kimutathatóan – , s ez a fertőzés. Ezt 
viszont akarva-akaratlan teljesíti. Amit felszed, az felszínes, de elég ahhoz, 
hogy járványt, gócot vagy mérgezést hozzon létre. 
 
Nem lehet felismerni csak napfényben, mert olyankor derül ki, hogy meny- 
nyi van a körülöttünk lévő levegőben. Ezért, ha lehet, kerüli a napfényt, 
viszont előszeretettel rátelepszik mindenkire és mindenre. Hiába próbá- 
lunk védekezni ellene azzal, hogy bezárunk vagy letakarunk valamit meg- 
határozott ideig. Az újbóli használatbavételnél azt tapasztaljuk, hogy min- 
denütt jelen van, és mindent beszennyezett vékonyabb vagy vastagabb ré- 
teggel. 
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óví%rop tlán%ah enelle za "oh ,si tza atlunatgem :indokzamlakla duT 
wi+ema ,me%rop a za "Í .őt%eretá wá=rop a ah ,widökűm rokka wa' 

-italroka" trem ,bbese+é%evgel a ,noká=rop a tujtá avgof lénéterém a 
.seteléköt asátah ólobmorgés%ége sé ,neltetehrű%iq gal 

 
a aru ilüde"E .tásálrodnáv őnétröt nebrökgél a bbávot wüssevöq tsoM 

.tá nokogáslovát "an ajtjah ,izű ttü"e lekkőhlef a +ema ,lé% 
 

-'eppe'zív ővél nebőgevel a gém a+úsjaf ah ,rop a el wise men tréiM 
őgevel ttedegelemlef néní%lef dlöf a trem ,trézA xbbo"an si lénkéq 

tésése wé'me%rop a "oh ,sro" na+o sálmará za sé ,wilmará éleflef 
sé őgevel gelem ólmaráiq lőb!éméq a tnim ,ze na+O .azzo+úsnelle 

.a!o%iv tsüf 
 

őtetlé wisám a zE .nojdaramnnef "oh ,őreótjahlef a lleq wanrop a táheT 
.emele 

 
xinzekedév enelle e-teheL 

 
a %étreq a na"oha tnim ,"Ú .lassátírakat sopala gidepgém :tehel ,negI 

inludaba% tehel gem "ú ,lótkomo" segelselef a ludaba%gem nebéjtreq 
nokózokoróq őzőtref a - mettetílme tnim _ levim ,si lótrop ttedepeletel a 

.zehimmes esédőtöq 'nin ,lüvíq ne%%e% sé 
 

-ájámrof őse _ gidepgém _ ajtjú! te%émret a agam tegésőtehel wisám A 
.wülőleb tí%éq taras sé tekeme%rop a lőbőgevel a assomel rokne+I .nab 

 
a za :arájámrof a inremsi tehel ár nabbojgel neb+ema ,topallá za za ,soN 

,arsagam ne+imráb ebőgevel a rebme za lef bod abáih rám te+ema ,rás 
Xólav ávoha :ado lluha%%iv a%%iv gidnim menah ,llá% men rám 

 
 
 

nabávah telekiq .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 

Tud alkalmazkodni: megtanulta azt is, hogy az ellene használt porszívó 
csak akkor működik, ha a porzsák áteresztő. Így az a porszem, amelyik 
a méreténél fogva átjut a porzsákon, a legveszélyesebb, mert gyakorlati- 
lag kiszűrhetetlen, és egészségromboló hatása tökéletes. 
 
Most kövessük tovább a légkörben történő vándorlását. Egyedüli ura a 
szél, amely a felhőkkel együtt űzi, hajtja nagy távolságokon át. 
 
Miért nem esik le a por, ha fajsúlya még a levegőben lévő vízcseppecs- 
kéknél is nagyobb? Azért, mert a föld felszínén felmelegedett levegő 
felfelé áramlik, és az áramlás olyan gyors, hogy a porszemcsék esését 
ellensúlyozza. Olyan ez, mint a kéményből kiáramló meleg levegő és 
füst viszonya. 
 
Tehát a pornak kell a felhajtóerő, hogy fennmaradjon. Ez a másik éltető 
eleme. 
 
Lehet-e ellene védekezni? 
 
Igen, lehet: mégpedig alapos takarítással. Úgy, mint ahogyan a kertész a 
kertjében megszabadul a felesleges gyomoktól, úgy meg lehet szabadulni 
a letelepedett portól is, mivel – mint említettem – a fertőző kórokozókon 
és szennyen kívül, nincs kötődése semmihez. 
 
A másik lehetőséget maga a természet nyújtja – mégpedig – eső formájá- 
ban. Ilyenkor lemossa a levegőből a porszemeket és sarat készít belőlük. 
 
Nos, az az állapot, amelyben legjobban rá lehet ismerni a formájára: az a 
sár, amelyet már hiába dob fel az ember a levegőbe bármilyen magasra, 
már nem száll, hanem mindig vissza visszahull oda: ahová való! 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. kikelet havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



 ,lef dobod arsagam ne+imráb taras A 
 ólav ávoha ,ado ?lluha%%iv gidnim 

 
 
 
 

zoh - Yráglopgálivy A 
 
 
 

,"av tto lohráb "oh ,tza moduT 

,tahzoh t!őle +eh a loha 

,dotahtatráj dá% a lohA 

.ton%ah zoh men wenpén a ze 

,derekö" 'nin "oh ,za !áiH 

.detevöq tznép a ,tznép a wa' 

,immes a%%iv trat men táh "Í 

Xinnem lleq le :lé% a paklef 

,azah sé tih töq men trézA 

.azal negi dö'lökre trem 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           A sarat bármilyen magasra dobod fel, 
           mindig visszahull′ oda, ahová való 
 
 
 
 
A  „világpolgár”  - hoz 
 
 
 
Tudom azt, hogy bárhol ott vagy, 

ahol a hely előnyt hozhat, 

Ahol a szád jártathatod, 

ez a népnek nem hoz hasznot. 

Hiány az, hogy nincs gyökered,  

csak a pénzt, a pénzt követed. 

Így hát nem tart vissza semmi, 

felkap a szél: el kell menni! 

Azért nem köt hit és haza, 

mert erkölcsöd igen laza. 
 
 
 
Kispest, 1996. február 20. 
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