
„Varró Dani verses meseregénye ma már iskolai tananyag. Irodalmároknak, 
könyvtárosoknak, tanároknak, gyerekeknek egyaránt illik szeretni. És szereti is 
mindenki, mert hangja bájosan esetlen, dallamosan lehet felolvasni, és ami még 
fontosabb: nem csak szép, de érthető is. Egy magyartanár hozzátenné: és benne 
van irodalmi kulturális örökségünk minden büszkesége, az a sok kis memoriter 
és elemezni való klasszikus. 
Mondani szokták: Varró kiugró sikerének oka az, hogy nem csak a nagy öregek-
kel tart rokonságot, hanem jól kiismeri magát «a modern korban» is, hiszen ver-
seiben szerepelnek olyan szavak, mint sms, e-mail és kokakóla. Hát kell ennél 
több egy népszerű kortársnak? Bizonyára bőven elég ennyi képesség.”

(Nagy Boldizsár)

„Varró Dani szövegei attól érdekesek a budapesti netezgető, hamburgerező fel-
nőttnek és gyereknek, hogy mindennapjai köszönnek vissza benne, rafináltan 
szórakoztató nyelven. Az ismerős az azonosulás örömét adja, a zseniális nyelvi 
szellemességek […] pedig megcsavarják az ismerőst, görbe tükröt tartva elé, de 
nem kérdőjelezik meg. Szórakoztatnak, és nem okoskodnak.”
                                                                                                           (Győri Hanna)

„A szöveg sodrása, a rímjátékok hatása alól valószí-
nűleg az az olvasó sem vonhatja ki magát, aki nem 
elsősorban a poétikai bravúrokra és a költői játék fi-
nomságaira hegyezi a fülét. Varró Dániel rímtech-
nikája ugyanis helyenként olyan erős svunggal lát-
ja el a versbeszédet, hogy az önmagában is humor-
forrásként szolgál. […] Varró Dániel könyvét nem 
csupán a verselés elegáns, szellemes lendületessége 
jellemzi (ezt eddig is tudtuk a szerzőről), de – ami 
epikai műfaj esetén legalább ugyanilyen fontos – az 
elbeszélés gördülékenysége is.”

(Keresztesi József)

Költő, műfordító. Az ELTE-BTK magyar-angol szakán végzett. Gimnazista kora 
óta publikál verseket és műfordításokat. Három önálló kötete jelent meg, emel-
lett több, főleg gyerekeknek szóló kötet társszerzője. Első kötete, a Bögre azúr 21 
éves korában látott napvilágot.

„Reggel tudok dolgozni: ko-
rán kelek, iszom egy kávét, és 
odaülök a számítógép elé. Amíg 
megy a költés, addig nyomom. 
Ha lazítani akarok, focizom 
vagy fallabdázom. Az vicces, 
amikor az öltözőben minden-
ki a milliós bizniszekről beszél, 
én meg lapítok – mégsem jöhe-
tek elő egy veretes szonettel! Az-

tán sokat járok moziba. Sokkal gyakrabban nézek hollywoodi akciófilmet meg 
romantikus vígjátékot, mint művészfilmeket. Jobban pihentetnek. És a multip-
lex mozikat bírom, ahol elfér az ember lába, és van pattogatott kukorica meg 
kóla. Egyre kevésbé szívesen ülök be olyan helyre, ahol nincs ilyesmi. És, bi-
zony, külföldi tévésorozatokat is nézek. […] Valóban, városi költőnek gondo-
lom magam, de ez egyszerűen azért van, mert mindig is itt laktam. Sajnos, fo-
galmam sincs, mi a különbség a pacsirta és a fülemüle éneke között. Viszont a 
villamos csilingelése! Az igen! Azt mindig hallom. Van olyan versem is, ame-
lyik a Burger Kingben játszódik, ahol kiborul az epershake – tulajdonképpen a 
szerelem szimbóluma.”

 Így aztán hősünk útjának felén
Most Badarország kapujában állt épp.
Mi történt ott, hadd mondom azt el én.
 Nos, úgy döntött, a túloldalra átlép,
Ám ott feltartóztatta valaki,
És ugyanúgy az egyenest s a Csálét.
 Elébük állt egy krumpli alaku
Kis lény: „Csak rajtam át! Nem, ó, soha
Nem juthattok ti túl e falakon,
 A földbe vetve lábam horgonya!”
S kérdezték hőseink: „Ki vagy te, mondd?”
„Én vagyok Turgenyev, a burgonya.
És ügyelek, ne légyen semmi gond,
Ki itt belép, legyen bohó egyén
Valóban: kerge, mafla, sültbolond,
 Kinek észérv sosem fut át agyán,
Mert országunk habókos és badar,
S határunkon az elvárás nagy ám!” –
 Így szólt a krumpli, támadt is zavar,
A Csálé fejét vakargatta kajlán,
Az Egyenes meg sóhajtott: „Ajaj,
 Csak elindultunk, s máris itt a baj, lám!
Forduljunk vissza, és menjünk haza!
Én már kezdettől fogva erre hajlám.”
 De Andrisunk nyugodt maradt, s laza.
„Az én fejembe nem tett senki gógyit” –
Szólt, s szája csücskén felfittyent az a
 Mosoly, mely mindig felfittyen, ha lódít.
„Hohó!” – kiáltott erre Turgenyev. –
„Számodra öcskös, nincs bejutni mód itt!
 Ezen magad sürgősen túltegyed.
Talán van gógyid, talán nincs, de jaj már,
Itt nem jöhetsz be – minden kisgyerek
 Kotnyeles, taknyos, lusta, mint a lajhár
(Aki egyébként itt lakik minálunk,
És esténként a Pityókás Parajnál
 Kártyázik, ha a durmolásra ráunt,
De nyerni nem szokott, csak néhanapján),
Egyszóval, gyermek, nem szívesen látunk,
 És mondom ezt e régi könyv alapján” –
Nagy könyvet vett elő –, „mely csupa tény.”
S felcsapta egyik súlyos, sárga lapján,
 Amin ez állt fehéren-feketén:
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Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a 
pacák birodalma, 
 ill. Varró Zsuzsa, Magvető, 2003. 
Állatok a tubusból, 
 Lackfi Jánossal és Tóth Krisztinával,
 Csimota, 2003. 
Verses-képes gyerekjóga, 
 Karádi Róberttel, Gál Évával és 
 Szentesi Csabával, Jaffa, 2007.
Kerge ABC, 
 Tóth Krisztinával és Szabó T. Annával, 
 Magvető, 2008.

Varró Dániel (Budapest, 1977 – )
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Túl a Maszat-hegyen – zenés kaland-
lemez, zeneszerző: Presser Gábor, Sony 
BMG, 2005. 
Túl a Maszat-hegyen, előadja: Mácsai 
Pál, Kossuth–Mojzer, 2004.

József Attila-díj, 2005.
Év Könyve-díj, 2004.
A Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztje, 2007.
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Túl a Maszat-hegyen
(részlet)

Kíváncsi gyerek volt Péterke
bedugta orrát az ételbe.
 Kiszólt a galuska:
 „Megrúglak, Petyuska!”
S Péterke elszállt az éterbe.

*
Beteges fiú volt Lacika,
mindig volt valami bacija.
 Papája rászólt:
 „Mit prüszkölsz, László?”
S becsapta Lacit a zaciba.

 „Szigorúak vagytok ti badarok”
– Szögezte immár Andrisunk le eztet –,
„De én csak átutazni akarok.”
 „Ha kiállod a badarsági tesztet,
Csupáncsak akkor engedhetlek át” –
Szólt Turgenyev. – „S attól mindenki reszket!”
 Szegény Andris, hogy jut vajon tovább?
„Na és” – kérdezte bátran –, mondd, mi az?”
„Vágnod kell ötféle – majompofát!”
 „Húha, ez nem könnyű, az már igaz” –
Hősünk arcára pillanatra csend ült…
Aztán vágott öt borzasztó grimaszt!
 A krumpli ettől teljesen megenyhült.
„Bravó! Bravó!” – kiáltozott – „Bravó!”
És úgy ellágyult, hogy szemébe könny gyűlt.
 „Ez olyan szép volt, hogy nincs arra szó!
Tessék” – szólt –, „három könyv, mi megnevettet,
Meg egy badarmadárhatározó,
 Mert jutalomkönyv jár ezért tinektek!
Sőt, itt egy badarsági bizonyítvány.
Csak mutasd föl, ha erre jársz! Mehettek.”
 S az Egyenes belépett, igazítván
A nyakkendőjén, kacsázott utána
A Csálé: „hej, mit képzelt ez a hitvány
 Kis vetemény, hogy megállít? Hiába!”
És utolsóként Andris ment be végül
Kiváncsian e kerge szép világba.
 Ó, nincs elég szem, száj és nincs elég fül,
Hogy mind meglesse, hallja és kimondja,
Mi zajlik ott, az ember szinte szédül.
 Mert kibomlott a lombok tarka kontya,
És szálldosott a szélben, mint a sóhaj.
És kertipartit rendezett a konyha.
 A Hűtő tangózott a Gázrezsóval,
A Csirkecombnak udvarolt a Bifsztek,
És ordibált a Porcukor a Sóval:
 „Megmondtam, öcskös, hogy kerüld a Lisztet!”
A Valóságos Izé és a Kis Prünty
Az alkonyatban vígan reggeliztek.
 „Bizony, csodás ország, ahova jöttünk” –
Lelkendezett a Csálé –, „mennyi báj van,
És mennyi kedves kajlaság köröttünk!”

„Gyakran írok jóked-
vemben verset. Rossz-
kedvemben meg nem 
olyan szívesen.”

„Tizenkét éves koromban 
írtam az első versemet, 
nagyon értelmetlen volt. 
Nonszenszbe hajló. Aztán írtam egy elbeszélő köl-
teményt Nyuszika címen. 
Annak megírtam a folyta-
tásait is, Nyuszika szerelme és Nyuszika estéje. Így kez-
dődött a pályám. Aztán 
úgy maradtam.”

„Nem tudom minden-

ről megmondani a tutit. 

Nem is akarom.”

Túl a Maszat-hegyen 
a Jászai Mari Színház 
előadásában

A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház elő-
adásában.
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