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I. Varró Dániel 

 

 

Kamasz zseni 

 A világ- és magyar irodalomban újra és újra felbukkannak olyan nevek, akikről azt tanuljuk, 

hogy egészen korán, gyermekként vagy serdülőként már bravúros költői teljesítményekre 

voltak képesek. 

 Ilyen volt például: 

 A francia költő, Arthur Rimbaud, akit „kölyök Shakespeare”-ként aposztrofáltak. 15 és 

19 éves kora között írta meg világirodalmi szinten is elismert életművét. (Utána 

abbahagyta az írást, és fegyvercsempésznek állt.) 

 Csokonai Vitéz Mihály kollégiumi (középiskolai) évei alatt már olyan népszerű költő 

volt a diákok körében, hogy titokban másolták és terjesztették nem egyszer pikáns 

humorú vagy épp tanárokat kifigurázó műveit. Sokszínű költői tehetsége révén 

Cimbalomnak (sokhúrú hangszer) becézték. 

 Weöres Sándor is csodagyereknek számított: kisiskolás korától verselt, 15 évesen írt 

Öregek című versét Kodály Zoltán megzenésítette. 

 Dsida Jenőt is kamasz zseninek tartották, mert egészen fiatalon már érett költői 

technikákkal rendelkezett. 

 Varró Dani tehetsége is igen korán bontakozott ki. Immár több évtizede alkot. 

Élete 

 1977-ben született Budapesten. 

 Első verseit 12 éves korában írta. 

 Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) érettségizett, majd az ELTE–BTK 

magyar–angol szakán végzett. 

 Gimnazista kora óta publikál verseket és műfordításokat különböző irodalmi lapokban és 

folyóiratokban. 

 Három önálló kötete jelent meg, és emellett több (főleg gyerekeknek szóló) kötet 

társszerzője. 

 

 

 

 

Napjaink egyik legsikeresebb költője, Varró Dániel 12 éves korában kezdett el verselni, és 

korán ráragadt a „kamasz zseni” jelző. 
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Első versei 

 Saját elmondása szerint így indult pályája: "Emlékszem, ötödikben vettük Petőfi Sándort, 

akiről azt tanultuk, hogy fiatal magyar költő volt, aki írt egy elbeszélő költeményt, a János 

vitézt, amitől egy csapásra országosan híres költő lett. Nem sokkal később tanultuk Arany 

Jánost, aki fiatal magyar költő volt, és írt egy elbeszélő költeményt, a Toldit, és egy 

csapásra országos hírű költő lett." (Elhangzott a táplánszentkereszti közönségtalálkozón 

2016 márciusában.) 

 Így érthető, hogy Varró Dániel első alkotása egy elbeszélő költemény volt: a Bögre azúr 

című kötet fülszövege szerint a Nyuszika eposztrilógia volt (Nyuszika, Nyuszika szerelme, 

Nyuszika estéje).  

 

 

 

Kötetei 

 Első kötete, a Bögre azúr  1999-ben, 21 éves korában jelent meg. 

 A Túl a Maszat-hegyen verses meseregénye 2003-ban látott napvilágot. 

 Harmadik kötete, a Szívdesszert 2007 decemberében jelent meg. 

 Számos gyermekkötet szerzője és társszerzője (pl. Áfonyka, Állatok a tubusból). 

 Színházi- és bábszínházi szövegkönyvek írója (pl. A csoda, Túl a Maszat-hegyen). 

 Neves műfordító: verseket (pl. Shakespeare-szonetteket), drámákat (Lerner: My Fair 

Lady) fordít. Saját és társzerzőként írt színházi munkái, drámafordításai budapesti és 

vidéki színházak műsorán egyaránt láthatók (pl. 2006-ban Alföldi Róbert rendezésében a 

Rómeó és Júlia az Új színházban). 

 1999 óta tagja a József Attila Körnek (JAK), 2005 óta a Szépírók Társaságának. 

 Számos irodalmi díjat elnyert: József Attila-díj, Az Év Gyermekkönyve díj (Túl a Maszat-

hegyen), Bárka díj, Computer Spieler-díj. 2007-ben pedig megkapta a Magyar 

Köztársasági Arany Érdemkeresztjét. 

  

Lásd Arany 

Toldi-trilógiáját! 
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II. A Varró-versek jellemzői 

„Míg a legtöbb költő kötelességének érzi, hogy - kis túlzással élve - pokoljárás legyen az élete, vagy 

legalábbis tüdőbajban hunyjon el, s mindez a költészetén is érződjön, addig Varró egy könnyed és 

extrovertált szövegvilágot alkot, melyben a könnyedség egyfajta stílusjegy." (Kálmán Gábor) 

 

 

 

 

Könnyedsége 

 Bírálói szerint gyerekesen naiv, modoros és erőltetett. Mások egyenesen „nyelvzsonglőrnek” 

titulálják. Megint mások úgy tartják, hogy azzal, hogy nem ír szomorú dolgokról, mélységét 

veszíti költészete. 

 

 

 

 

 Méltatói éppen nyelvi játékosságát, életszeretetét, frissességét, humorát és kedélyességét 

emelik ki költészetének. 

 Varró Dániel maga azzal kommentálta a kritikus szavakat, hogy ő vállalja, hogy alkotásai 

„kevésbé a gondolatiság jegyében íródnak” (Kálmán Gábor). Tehát elmondható, hogy 

költészetének „könnyedsége” felvállalt stílusjegy. 

Stílusjegyei 

 Humor 

 Zeneiség 

 Friss hang 

 Ötletesség 

 Könnyedség 

 Közvetlenség 

 Nyelvi játékosság 

 Bravúros formai megoldások 

 Gyermeki vagy kamaszos őszinteség 

 Meghökkentően merész szóhasználat 

 Hitelesen feltett létkérdések és poétikai problémafelvetés 

Varró Dániel költészete éppen könnyedsége miatt osztja meg az irodalmi és olvasói 

köröket egyaránt.  

„Mutatványos”, aki csak 

játszadozik a nyelvvel, 

különösebben mély 

tartalom nélkül. 
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Humor 

 Műveiben folyton jelen vannak a szójátékok, különös képzettársítások, időnként 

meghökkentő szóhasználat. 

 A humorának forrása továbbá a különböző nyelvi rétegekből vett fordulatok keveredése. 

 Egyszerre játszik a nyelvvel, a költői eszközökkel és a költői stílusokkal egyaránt. 

 Már első kötetében tanújelét adta imitációs és komikus tehetségének. 

 A Bögre azúr című kötetben találjuk a Változatok egy gyerekdalra című, Karinthy stílusparódiáit 

idéző ciklusát.  A „Boci, boci, tarka…” kezdetű gyerekdal szólal itt meg – számos klasszikus és 

kortárs költő stílusában. 

 Varró Dániel műveire jellemző az intertextualitás, más szövegek megidézése. 

Intertextualitás 

 Versei gyakran „párbeszédbe bonyolódnak” más költői alkotásokkal, leggyakrabban olyan 

szövegekkel, melyeket egy átlagos műveltségű magyar olvasó ismerhet. 

 Ezek a művek a középiskolai memoriterek és kötelező olvasmányok. 

 E „párbeszéd” nagy előnye, hogy kapcsolatot létesít a klasszikus és kortárs költészet között, 

valamint megteremti a folytonosság érzetét. Megadja a felismerés, ráismerés örömét, 

összekapcsolja a múltat a jelennel, és elevenné teszi a könyvekben „elfekvő”, szépirodalmi 

hagyományt. 

Hagyományos elemek: 

 klasszikus műfajok (óda, makáma, cossante stb.) 

 klasszikus versformák, (szonett) 

 klasszikus költők stílusának megidézése 

Újszerűsége: 

 posztmodern nyelvi játékok 

 újszerű tematika (a hétköznapi történésekben ábrázolja a bizarrt, különöst) 

 új műfaj (sms-vers) 

 klasszikus (régies szóalakok, költői fordulatok) és kortárs költői szókincs (szleng, argó, 

divatszavak stb.) 

 

Költészete Parti Nagy Lajos hatását tükrözi.  
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III. A Szívdesszert (2007) 

„A Szívdesszertben van némi kosztolányis elegancia, romhányis zsonglőrködés, sőt talán némi Parti 

Nagyos súlyos könnyedség, de úgy, hogy közben Varró Dániel sajátja marad.” 

(Kálmán Gábor) 

 

 

Vitatott 

 Bírálói szerint a szerelem méltatlanul profán, közhelyes, sőt minden mélységet mellőző, 

habkönnyű megfogalmazása ez. 

 Méltatói szerint viszont Varró Dániel költészete ebben a kötetében bontakozik ki igazán. Itt 

találja meg igazi hangját, saját költői világát, s teszi mindezt bravúros formakészséggel – egy 

mai szerelem történetén keresztül. 

Szerelem 

 A kötet alcíme: kis 21. századi temegén. 21. századi szerelem története ez, mely 

hétköznapi élethelyzetekben ölt testet. 

 A kötet első részében klasszikus szonetteket használ, ami a szerelmi téma 

megverselésének kedvelt formája volt (pl. Petrarca, Shakespeare) a dal mellett. 

 A klasszikus petrarcai szonett kötött versforma: 4 versszaka van, az első kettő 4–4 soros, 

míg az utolsó kettő 3–3 sorból áll. Rímképletük is kötött: abba – abba – cdc – dcd. 

Részei 

 A kötet versei két részre oszthatók: az arany és a fekete versekre. 

 A tipográfia is támogatja ezt a felbontást: 15 db arany színnel nyomott szonett, továbbá 

20 db különböző műfajú, feketével „szedett” vers alkotja a kötetet. 

Arany versek 

 A 15 szonett alkotta szonettkoszorú adja a kötet gerincét. 

 Az első 14 szonett mesterszonetté áll össze a kötet végén, mely minden vers 1–1 

lényeges sorát rendezi egyetlen verssé. 

 A szonettformát nem őrzi minden vers: vannak köztük játékos formába rendeződő 

képvers-szonettek, szétpergő tipográfiával nyomott, nehezen betűzhető versek, torzított 

és csonka alkotások egyaránt. 

Varró Dániel: Szívdesszert című kötete máig vitatott alkotás. 
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Mesterszonett 

 A mesterszonett szabályos, az eredeti formai kötöttségeknek megfelel. 

 Különlegessége, hogy míg a „szövetszálait” adó verssorok „anyaszonettjei” kapcsolati 

problémákat vetnek fel és járnak körül, addig a sorok együtt, emelkedett és 

megnyugtató verssé „szövődnek össze” a végén. 

 A kötetbe foglalt tapasztalatok alapján a szerelem lényegét foglalja össze: a 

kapcsolatok finom és törékeny egyensúlyát, a szerelmesek egymásrautaltságát, a 

kételyek és vívódások dinamikáját, és a végleges megoldások lehetetlenségét. 

 Érzékletes metaforákkal dolgozik: „a szó gégénkbe hátrál, akár egy pici rák” (a torkot 

fojtogató, ki nem mondott szavak; a gége és a rák szavak fenyegetően hatnak egymás 

közelében: az elfojtott szavak nyomasztóak, megbetegítőek), „elválások patakja” és a 

„visszaérkezés tava” (az elválások és az újra egymásba gabalyodások). 

 A „gomblukunkban mégis egymás hiánya lakik” sor komplex képe József Attila képi 

„sűrítettségét” idézi, az üres gomblukak pedig – egyes értelmezések szerint – egy 

félregombolt ing képét idézhetik fel. Innen pedig csak egy lépés Juhász Gyula 

„félrecsúszott nyakkendő”-je: a hétköznapokba beleégett szerelem megjelenítése.   

 A verset záró két sor vallomása Radnóti Hetedik eclogájára hajaz: „mert 

nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.” 

Fekete versek 

 A valódi, hétköznapi helyzetképeket ezek a versek hordozzák. 

 A szerelembe a mindennapokba simul be, egyúttal azt is sugallják a versek, hogy nem 

csak a szerelem van jelen mindenben, de minden (pl. autó, tévé, e-mail, sms) 

beilleszthető a szerelembe is.  

 Új műfajokkal is találkozunk köztük pl. sms-vers. 

sms-vers 

 Az sms tömör formája, kötött karakterszáma szinte kívánja a versformaszerű felfogását. 

 Gyors műfaj (sűrített, lényegre törő) és önreflexív (elküldésre szánt). 

 A költő az sms jellegzetes nyelvi és tartalmi megoldásait lírizálja (pl. rövidítés, fonetikus 

írásmód, mozaikszó, játék a tipográfiával). 

 Az sms-versekből, rövidségük ellenére  elénk rajzolódik a történet szereplőinek portréja. 

 Az sms-versek valódi mélységet nyernek (akárcsak a hasonlóan rövid haikuk), annak 

ellenére, hogy maga az sms alapvetően gyors és felszínes üzenetváltásra alkalmas. A 

szerelem elmélyíti a legfelszínesebb üzenetet is. Ahogy a költészet is. 
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A kötet a szerelem megverselhetőségéről szól. Arról, hogy a 21. század hétköznapi díszletei között 

hogyan fest ez a klasszikus téma. Anélkül, hogy közhelyessé, szentimentálissá vagy feleslegesen 

patetikussá válna. 

 

A szerelem megverselhetőségének problémájával számos költő versében találkozhatunk, pl.: 

 Petőfi Sándor: Minek nevezzelek? 

 Radnóti Miklós: Tétova óda 

 József Attila: Óda 

 

Felhasznált irodalom: 

Kálmán Gábor Varródaniból Varró Dániel lett (Könyves Blog) 

http://konyves.blog.hu/2007/11/27/varrodanibol_varro_daniel_lett 

A kerge-szép azúr költője 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11394/a_kerge-szep_azur_koltoje-

varro_daniel_a_taplanszentkereszti_olv/ 

 

 

http://konyves.blog.hu/2007/11/27/varrodanibol_varro_daniel_lett
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11394/a_kerge-szep_azur_koltoje-varro_daniel_a_taplanszentkereszti_olv/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11394/a_kerge-szep_azur_koltoje-varro_daniel_a_taplanszentkereszti_olv/
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Radnóti: Levél a 

hitveshez 

Ady: Őrizem a 

szemed 

Petőfi: Beszél 

a fákkal… 

Csokonai: 

A boldogság 

Radnóti: 

Tétova óda 

Petőfi: 

Szeretlek 

kedvesem 

Ady: Valaki 

útravált belőlünk 

Csokonai: 

A Reményhez 

Vajda: 

Húsz év múlva 

Juhász 

Gyula: 

Anna örök 

Csokonai: 

A tihanyi Ekhóhoz 

Balassi: Hogy 

Júliára talála… 

Vörösmarty: 

A merengőhöz 

Petőfi: Reszket a 

bokor, mert… 

Petőfi: 

Befordultam 

a konyhára… 

PLÁTÓI 

SZERELEM 
MEGGÁTOLT 

SZERELEM 

BOLDOG 

SZERELEM 

HITVESI LÍRA 

TALÁLKOZÁS 

UDVARLÁS „LÁNYKÉRÉS” 

ELVESZTÉS 

SZERELEMFÉLTÉS 

BETELJESÜLT 

SZERELEM 

BETELJESÜLÉS FELÉ TARTÓ 

SZERELEM 

BETELJESÜLETLEN 

SZERELEM 
SZERELEM 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

A KÉPI SÍK VIZSGÁLATA 

1) A lírai műelemzések, valamint az összehasonlító verselemzések során egyaránt figyelmet kell 

fordítanunk a művek képi síkjának vizsgálatára. 

2) A lírai alkotások jellegzetes képi síkkal rendelkeznek: itt jelennek meg a költői képek, melyek 

érzékletesebbé, kifejezőbbé, átérezhetőbbé teszik az alkotást és mélyebb, komplexebb 

értelemmel ruházzák fel. 

3) A költői nyelv „színét” és „illatát” a költői képek adják. 

4) A szemléletesség eszközei: megragadható formába öntik a megragadhatatlan jelenségeket, 

miközben kitágítják a vers értelmezési terét. 

5) A költői képek megkönnyítik a vers befogadását. A képek sűrített és intuitív úton feltárható 

tartalommal bírnak: képzeletünk segítségével bonthatjuk ki őket. 

6) A képek feltárása inkább „átérzést”, mint direkt „megértést” igényel. 

7) A költői képek kibontása egyszerre intellektuális és intuitív feladat: szükséges hozzá a közös 

világnézet, valamint a kultúrkincs ismerete, ugyanakkor a megérzéseinknek, sejtéseinknek is 

tág teret enged. 

8) A költői képek meghatározásának menete: 

a) Honnan ismered fel? A költői kép mindig eltér a szokványos kifejezésmódtól: furcsa, bizarr 

képzettársítás, nem szokványos kifejezés. 

Pl. 

Jöttem a Gangesz partjairól, 

Hol álmodoztam déli verőn, 

A szívem egy nagy harangvirág 

S finom remegések: az erőm. (Ady: A Tisza-parton) 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR A kortárs irodalomból 

TANANYAG CÍME Varró Dániel: Szívdesszert 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/tisza.htm#gangesz
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b) Hogyan bontsd ki? 

A szívem egy nagy harangvirág. => a szívem = harangvirág: vagyis ez egy azonosítás (=), 

azaz METAFORA. 

c) Ellenőrizd! 

A metafora tömörített hasonlat, azaz hasonlattá alakítható át: 

A szívem olyan, mint egy nagy harangvirág. 

d) Melyek az elemei? 

Azonosító: amivel azonosítunk valamit pl. harangvirág. 

Azonosított: amit azonosítunk valamivel pl. szívem. 

Az azonosítás alapja: törékenység, finomság, kifinomultság stb.  

Mivel az azonosító és az azonosított is jelen vannak a versben, ezért ez egy TELJES 

METAFORA. 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

A KÉPI SÍK VIZSGÁLATA 

A költői képek pontos felismerése elengedhetetlenül fontos az írásbeli és a szóbeli érettségin 

egyaránt. 

A felismerés begyakoroltatásához állítottunk össze itt néhány módszertani lépést. 

Általános stratégia: 

1) A költői képekben rendszerint a valós (alapfogalom) és a képi sík (hozzárendelt fogalom) 

találkoznak egymással. 

2) A képi sík is a valóságból táplálkozik, azonban a két valós sík összekapcsolásával egy új 

minőség jön létre. Ez a költői kép. 

3) A kép kibontásánál ezt a két síkot próbáljuk meg elkülöníteni, amennyiben lehetséges. 

(Egyes költői képek pl. a szinesztézia vagy a komplex képek bonyolultabb elemzést 

igényelnek.) 

4) A valós és a képi sík elemének viszonya alapján dönthetünk a költői kép típusáról. 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 
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 A KÖLTŐI KÉPEK FELISMERÉSE 

METAFORA 
„Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja, / Ütni készül ökle csontos buzogánya…” 

(Arany János: Toldi) 

 Valóság eleme Képi sík eleme 

Elemek ököl csontos buzogány 

Kapcsolat típusa 
ököl = csontos buzogány 

 AZONOSÍTÁS 

Kapcsolat alapja hasonlóság 

Kép kibontása Az ökle olyan kemény és félelmetes fegyver, mint egy buzogány. 

Tehát… Tömörített hasonlat, azaz… (nincs benne az „olyan” és a „mint”) 

Megoldás METAFORA 

A KÖLTŐI KÉPEK FELISMERÉSE 

„Kukoricza Jancsit célozza vasával.” 

(Petőfi: János vitéz) 

METONÍMIA 
 Valóság eleme Képi sík eleme 

Elemek kard vas 

Kapcsolat típusa 
A kard HELYETT használom a vas szót. 

 NÉVÁTVITEL 

Kapcsolat alapja anyagbeli érintkezés 

Kép kibontása A kard vasból készül. 

Tehát… A tárgyat az anyagával nevezem meg, azaz… 

Megoldás METONÍMIA 
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A KÖLTŐI KÉPEK FELISMERÉSE 

„és lábom alatt álmatlan forogtak, / ütött gyermekként csendesen morogtak / a sovány levelek.” 

(József Attila: Levegőt!) 

MEGSZEMÉLYESÍTÉS 
 Valóság eleme Képi sík eleme 

Elemek levél forgása álmatlanság 

Kapcsolat típusa 
A levél nyugtalan forgása / álmatlan ember forgolódása az ágyban. 

 PERSZONIFIKÁCIÓ (megszemélyesítés) 

Kapcsolat alapja hasonlóság 

Kép kibontása A levél úgy forog, olyan nyugtalan, mint egy álmatlan ember. 

Tehát… A földre hullott levél élő tulajdonságot nyer – hasonlóság alapján, azaz… 

Megoldás MEGSZEMÉLYESÍTÉS 

 


