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CSOKONAI ATTILA1

Nagyegyszeregy2

Elõ hang3

A fo lyó par ton szá já ban fû szál lal he ve ré szõ gon dol ko dó
A szá mí tó gé pe elõtt ülõ tu dóst ar ra in ti:
„A ter mé szet fan tasz ti kus gyor san mû kö dik s azon kí vül a 
Sza bá lyo kat is pon to sab ban is me ri, mint mi.”

Egy szer egy – iga zi – tu dós rém álom ból éb redt
Resz ke tõ uj jak kal le tö röl te a ve rí té ket hom lo ká ról
S meg pró bál ta fel idéz ni mert a ké pek már hull tak szét:
MIN DENT TU DOTT az égad ta e vi lá gon min dent
Agyá ban ott a ma gya rá zat ke zé ben meg a vi lág kép let
Az Uni ver zum Elmélete4 a tö ké le tes egyen let rend szer
És az is biz tos volt – az álom ban – hogy nincs té ve dés
Ám a Vég sõ Igaz ság ál tal fö lös le ges sé vá lik min den tu dós
És is ten úgy se ve le az ös  szes aka dé mia és a tu do mány
Fö lös le ges sé ggé vá lik el mé let fi lo zó fia ma ga a gon dol ko dás
(Nagy Sán dor is sírt mert nem ma radt szá má ra újabb
Meg hó dí tan dó vi lág – jut ha tott vol na eszé be a le gen da) 
Ami kor ká bu la ta vé get ért a für dõ szo bá ba ment hó lyag ját
Ki ürí tet te fo gat mo sott jó hi deg víz ben meg mos dott majd
Fel öl tö zött s mi vel már ta va szo dott kön  nyû fel öl tõ ben
In dult el az egye tem fe lé szo ká sos út vo na lán s gya log
(„Leg alább Wittgensteinnek5 se kell fo rog nia sír já ban”)
Már nyu godt volt de rûs a lan gyos le ve gõ tõl ám egyút tal
Fi gyel met len is s így be le bot lott az út sze gély rõl le tö rött
Jó ko ra kõ da rab ba fel szis  szent a vá rat lan fáj da lom tól
De pár pil la nat múl va má sik ci põ je or rát nem kí mél ve
Na gyot rú gott be le – mint ha csak a Böl csek Kö ve volna6

S fel ka ca gott: Ha úgy vol na is! a Multiverzummal mi lesz

Utó hang két té tel ben:
Zárt idõ ívek ben a Föld és az Alpha Centauri kö zött
Ter mé sze te sen egy faj ta idõ hí don a féreglyukon7 át
Igen-igen olyan ki csi zöld em ber ke for ma
Hogy se hol a Föl dön nem lel ni nyo mát 
Na ja vis  sza tért mi e lõtt el in dult vol na

Hit, tér, idõ
Mi lyen jó hogy ke vés a ga la xis meg a csil lag
Nem fé ke zi le a gra vi tá ció az örök tá gu lást
Ez az el gon do lás nem mond ha tó ne ga tív nak
De 5 húrelméletre8 ta pint rá hir te len Ta más

1 Cso ko nai At ti la (Kis ba jom, 1951. jan. 12., KMIK, ÚMIL, KK 2006, MIÉ 2005) köl tõi ne ve.
2 Az egy szer egy az 1-tõl 10-ig vagy 100-ig ter je dõ szá mok szor za tai, ill. az eze ket sor rend ben tar tal ma zó táb lá zat.
3 Stanislaw Lem? Richard Feynman? Francis Jacob? Jay Gould? Yves Allégre? John R, Searle? John és 

Mary Gribbin? Richard Dawkins? Lynn Margulis? Susan A. Greenfield? Richard Leakey? Bertényi Iván? 
Francis Crick? Vekerdi László?

4  Theory of Everything (TOE). Majd nem ilyen pl. Démokritosz atom el mé le te, a Lap lace -fé le de ter mi niz mus, 
a szu per húr-el mé let.

5 Ludwig Wittgenstein ké tel ke dett ab ban, hogy egy egye sí tett el mé let ben meg le het ra gad ni a  va ló ság lé nye gét.
6 Ez egy gömb, ami vel Is ten (még is csak) koc ká zik. (Lásd még 7. sz. jegyz.)
7  A tér idõ két tá volesõ te rü le tét kö ti ös  sze rö vid, pl. negy ven ezer he lyett pár mil lió ki lo mé te res út tal. (Paul 

Davies: Ho gyan épít sünk idõ gé pet?) 
8 A húr el mé let rõl lásd Hu bert Mania: Is ten még is koc ká zik. Stephen Hawking. Bp., 2006.
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Költõk
találkozása:

2. Jó zsef At ti la

A kis utcába1 be for dul tak Bá lint Györgyék
Mö göt tük Mik lós a gyö nyö rû szõ ke Fan ni val 
Mond ják nem volt ak kor sem úri környék2

– A har ma di kon? – Lift nincs. – An  nyi baj!

Füg gõ fo lyo só ról nyí lik a kes keny kony ha vi se li
A kom mu nis ta tün dér szor gos ke ze nyo mát
Ez ama külvárosi „konyhánk” mely „ho mál  lyal te li”
S pár(t)történeti lec két ad ko ro kon át

A há zi gaz da in medias res be szél ni kezd
Hang ja mély és kel le mes so kan föl je gyez ték
Fel ol va sott õ is a rá di ó ban de egyet len vi asz le mezt
Nem ta lál ni tõ le – Cit ro mos tea il la ta len gi be az es tét

Kö rül ülik az im po záns asztalt3 raj ta könyv kéz irat
Az iro da lom de rû jé re vágy nak és mi vel fi a ta lok
Kézbe ve szik a friss Valóságot4 de már ér zik vad
Ko ruk ha la dé kát ti zen két év s mind há rom fér fi ha lott

Há ló ját az es te már föl emel te a mel lék ud var ból
„Dol goz ni csak pon to san, szé pen” – de az idill bõl má ra elég
Zse ni tu dat és fél té keny ség dúl a köl tõk ben ez így van jól
De mint a Sar ló és Kalapács5 le csap a Sze ge di Új Nemzedék6

A Du ná nál a leg szebb ver set – Elé gia Ha zám Esz mé let –
Har minc nyol cig még At ti la ír ja de Szár szó és Ab da
Közt Mik lós az ódát ek lo gát he xa me tert vé gül Veszp ré met
El hagy va üres ma rad az ir ka utol só pár lapja7

Mondd Mik lós mért ked vel ted a szek tás Ju di tot
S Te At ti la Rad nó tit mi ért nem tar tot tad több re
Va gyok ami va gyok mondá a Sors s rá tok zú dí tott
Olyan hír ne vet hogy lett ket tõ tök nek hét8 sír göd re

Ui.
Ál lí tó lag most egy sze gény nõ la kik ab ban a la kás ban
Mit tesz is ten há rom ap rócs ka gyer mek kel
Min dent el kö ve tek hogy azt a szo ba-kony hát lás sam
S enyém le gyen ám ah hoz elõbb a lot tón nyer nem kell9

Bp. 2006. ok tó ber 15.

1  A Szé kely Ber ta lan ut cá ról van szó, itt la kott, a 27. sz. alatt Szán tó Ju dit szo ba-kony hás la ká sá ban (III. 47.)  J. A. Egy elõ re 
nem jel zi em lék táb la.

2 A kör nyék ma sa já tos ar cu la tot mu tat ko pott és fel újí tott, sõt újon nan épült la kó há za i val, kis- és nagy ke res ke dé se i vel, ál lan-
dó an pro filt vál tó bol tocs ká i val, szép ség sza lon ja i val.

3 Etustól kap ták.
4  A Va ló ság c. lap 1932 nya rán je lent meg J. A. és Fej tõ Fe renc szer kesz té sé ben. Eb ben sze re pelt J. A. Egyé ni ség és va ló ság 

c. írá sa, Rad nó ti Em lé kezz, Hiroshi! c. ver se, Bá lint György  Há rom ma gyar da rab ról c. bí rá la ta. Úgy kép zel tem, a lap meg-
je le né sét meg ün ne pel ték. A fi lo ló gu sok meg erõ sí tik vagy meg cá fol ják eme lá to má so mat.

5 Eb ben ír ták le, hogy J. A. szociálfasiszta.
6 Ez a szél sõ jobb lap Rad nó tit tá mad ta meg.
7  „A ker tész tõl vett”,  húsz, koc kás la pot tar tal ma zó ir ka az Avala 5 fel ira tot vi sel te, ben ne Rad nó ti leg utol só ver sei, töb bek 

közt a Le vél a hit ves hez, He te dik ek lo ga, Erõl te tett me net, Razglednicák. Pon to san 6 lap és 1 ol dal ma radt üre sen ben ne.
8  J. A. sír he lyei: Szár szói te me tõ, Fi u mei úti te me tõ, uo. Mun kás moz gal mi par cel la, csa lá di sír bolt. Rad nó tié: tö meg sír, gyõ ri 

zsi dó te me tõ, Ke re pe si úti te me tõ.
9 Lásd Pa ra no i ás gambling az Egy kis sé ta c. ver sem ben, ill. a hoz zá fû zött meg jegy zé se ket. 


