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BECSY ANDRÁS 

Reneszánsz utazás fiakkeren és repülővel 
Diószegi Szabó Pál: Mintha az Idő is tükörbe nézne 

Egy film forog előttem. A nagyváros főterén, ahol 
rengeteg ember suhan el, néhányan aktatáskával 
munkába, mások megpakolt nejlonszatyorral hazafe-
lé, egy padon ülő emberre leszek figyelmes. Ez a fu-
ra, öltönyös figura ráérősen mustrálja a forgatagot. 
Majd a beúszó felhőkre lesz figyelmes, megbámulja a 
szemközti ház második emeleti ablakába kihelyezett 
virágokat. Ül. Szemlél.  

Diószegi Szabó Pál negyedik verseskötete, amely 
2017-ben a Hungarovox Kiadó gondozásában a Mint-

ha az Idő is tükörbe nézne címmel jelent meg, épp ilyen költészeti magatartás-
sal kapcsolódik a világhoz. Nem törődik semmiféle kánonnal, nem kapcso-
lódik semmilyen irodalmi csoportosuláshoz, ízlésirányhoz. De nem konf-
rontálódik. Egyszerűen tudomást sem vesz róluk. Ez a költészet öntörvé-
nyű. Vonzó és zavarba ejtő. Pusztai Virág grafikus zseniális munkája csalo-
gatja az olvasót a boltba. Nem oldódik fel a külső, globális világban, hanem 
épp fordítva. Belső világa nő mindenséggé, és az olvasó általa fedezhet fel 
egy új világot. Nem várja a csodát, hanem észleli a csodát. Megmutatja, 
hogy már velünk van a varázslat. Egy asszony kékes szemében, egy virág il-
latában, egy hang zsongásában él a káprázat. Nekünk csak az a dolgunk, 
hogy felfedezzük azt. Ebben segít bennünket Diószegi Szabó Pál új kötete. 

Diószegi Szabó Pál jogász, történész, bizantológus. A nyugati és a ke-
leti gondolkodás kapcsolódik össze világszemléletében. A tipikusan ázsiai 
eredetű pentaton népdalaink, a japán haiku, az antik, a Karoling-kori és a 
késő középkori líra, illetve a modern amerikai és európai zenevilág együtt 
él, összecseng kötetében. Shakespeare, Villon, Puskin, Tömörkény kö-
szön ránk a versek olvasása közben. A mai kor tudományos embereit, 
közszereplőit is megszólaltatja. Csapong a múltban és a jelenben. Az égi-
eket és a földieket is megidézi Diószegi Szabó Pál.  

Az író játékba hív bennünket. Könnyeden ugrál a legszigorúbb vers-
formák között (szonett, leoninus), és más művészeteket is belesző írásai-
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ba. Kapcsolódási pontokat talál a zeneművészet (blues, nóta, keringő), a 
népművészet (népdal), képzőművészet (Klimt) és az irodalom között. 
Időben és térben is kitekint. De mondanivalója nem szolgai utánzás. Be-
ne Zoltán író mutat rá, hogy „a tradicionális formákat a szerző mai tartalom-
mal tölti meg és ki”. „Kötött formák, lüktető metrumok, mai fülnek szokatlan vers-
zene. Mintha a reneszánsz levegője áramlana ezekből a versekből” – írja a versek-
ről Simai Mihály költő. Diószegi Szabó könyve egy saját és sajátos, a mai 
világot leképező Carmina Burana.  

A kötetet hat ciklusra bontotta. Az első szakasz a Lélek-masszázs címet 
viseli. A költemények a szerelemről szólnak. Az érzések rapszódiája ez a 
ciklus. Kifordítja és befordítja benyomásait. Vizsgálja. A rá oly jellemző 
megszakításokkal, töredezettséggel még jobban érezzük a lélek vívódása-
it. A nyugalomból, a révből indulunk: 

 

Hulló levél kezed kezemben, 
megérint erezeted; 
mint ős(z)i dallam önfeledten 
fülembe fúj a leheleted.  
Partod értem.  

 

…és a szerelem tajtékos vizeire érkezünk: 
 

Elköszönnél, s még maradsz, 
helyben állva is haladsz? 
Lábad nyomát itt hagyod, 
szájamon is illatod! 

 

Nincs ez másképp következő ciklusaiban sem. A Trubadúrvarázs című 
ciklusnak kitüntetett helye van a köteten belül. Versei Gáspár Ferenc két 
idősíkban játszódó, Janus Pannoniusról és egy kitalált(?) magyar truba-
dúrról szóló történelmi regényéhez írt versbetétek. A mai kor eszmélése 
mellett egy reneszánsz utazásról is beszélhetünk. 

A kötetet lezáró, Egy erdélyi asszony kezéről című ciklus már a búcsúzás 
melankóliáját és egyben meghittségét vetíti elénk. 

 

Távolodunk, közelítünk. Egymást vonzza szerelmünk? 
Ellipszis pályán zuhanunk, amit el nem eresztünk. 

 

Reméljük, hamarosan ismét egy újabb kötettel ajándékoz majd meg 
bennünket Diószegi Szabó Pál. Ez persze önzés. Szeretünk időn és téren 
át utazni, lebegni ég és föld között, cívódni, sírni, örülni. Ehhez kellenek 
Diószegi Szabó versei. 

(Hungarovox, Bp., 2017) 


