
Persze készültem rá. Böngésztem a netet, cikkeket olvas- Mit volt mit tenni, próbaképpen felhívtam ismét Varró 
gattam, könyveit lapozgattam, hétvégén a családomnak Dániel édesanyját. A könyvhéten minden író elfoglalt, 
felolvasást tartottam műveiből. Természetesen izgultam, dedikálások, író–olvasó találkozók sokasága várja őket. 
mégis egy országos hírű, elismert költő. 'József  Attila'-díj, Mégis egy rövid egyeztetés után meg tudtuk beszélni a 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt és még számos délutáni programot is.
egyéb díj tulajdonosa. Verseket ír virtuóz technikával. Szerencsém volt, a gimnázium diákjainak is be tudom 
Angolból fordítja Shakespeare-t, középkori és reneszánsz mutatni Varró Dánielt!
költőket. Újrafogalmazta Alice kalandjait – legalábbis a Izgatottan vártam az időt. Igyekeztem mindent előre 
verses betéteket, a Diótörőt átírta. Színházban játsszák megszervezni, hogy a lehető legkevesebb meglepetés, 
nagyon nagy sikerrel meseeposzát. Rengeteg riport, a váratlan esemény zavarjon meg bennünket.
bulvárlapokban helyes kis interjú készült vele, a sajtóban, 

Verőfényes délelőtt indultunk Schlosser Kata kolléga-szaklapokban, kötetekben tanulmányok jelentek meg róla, 
nőmmel vendégünk elé az állomásra. Nem volt nehéz műveiről.
megismerni a sok leszálló utas között. Mint egy hátizsákos 

Érettségi tétel! Vele fogok találkozni! hazalátogató diák ballagott a peronon. Azonnal kiderült, 
Az előérzetem jó volt már a szervezés kezdetén. Szerencsé- hogy vannak oroszlányi kötődések a családban, többször 
re az ország több pontjáról jelentkeztek kedves kollégák, megfordult már városunkban is.
akik eligazítottak: Varró Dánielhez édesanyja közben- A kanyargós hegyi úton az erdei táj szépségében gyönyör-
járásával vezet az út. ködve ismerkedtünk egymással, s úticélunkhoz már oldott, 
Alig küldtem el a felkérő levelet, máris visszahívást kaptam. közvetlen hangulatban érkeztünk
Közvetlen hangú, mégis profi, a lényegre törő hölgy Tarjánban Bula Imréné Margitka, a községi könyvtár 
keresett meg, akivel nagyon könnyen és gyorsan tudtam vezetője volt a kalauzunk. Nagy lelkesedéssel, jól 
egyeztetni a részleteket. Ekkor már sejtettem, hogy sínen megszervezte az egész találkozót. Az iskola igazgatónője, 
vagyunk. Palatin Anna kedves szavai, majd a diákok megható 
A szervezés többi része már gyerekjáték volt. műsora után a költő saját verseiből olvasott fel néhányat, 
Tarjánban a közönség szervezett, az általános iskola mesélt életéről, költővé válásáról. A gyerekeket alig kellett 
tanulóiból válogatott népes csapat lesz. Ismerik és szeretik bíztatni, máris záporoztak a kérdések. Először kicsit 
a költő műveit, diákok, pedagógusok, no meg a könyvtáros bátortalanul a művekről, a költészetről, aztán egyre 
is nagyon várják őt. bátrabban Dani életéről, szokásairól érdeklődtek a diákok.

Egy héttel az esemény előtt kiderült, hogy a könyvtárunkba A kérdésekre adott válaszok után dedikálásra került sor, 
szervezett találkozót technikai okok miatt le kellett könyveket, papírlapokat írattak alá az illusztris vendéggel.
mondanunk, de nagyon szerettünk volna a megyei Az indulásig volt még időnk, ezért Margitka kedves 
könyvtár olvasói számára is programot szervezni a invitálására örömmel néztük meg a nemrégiben felújított 
könyvhétre. tájházat. Dani nagyon érdeklődő volt, szívesen végigjárta 

az összes szobát, még a pincét is.

Egy napom Varró Dániellel

Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu
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Rövid szieszta, közvetlen hangulatú ebéd, városnézés után Az előadás után sokan körbeállták Danit és „begyűjtötték” 
érkeztünk a megyei könyvtárba, ahol a kollégáink és az az aláírását.
újságírók is vártak már ránk. A nézősereg szétszéledése után még egy riporternővel 
A helyi televízió képviselői gyors interjút készítettek. hosszas beszélgetésbe kezdett vendégünk, így pont lekéste 

a vonatot. Volt tehát még egy óránk, amit azzal töltöttünk, A főként középiskolás diákokból álló érdeklődők eközben 
hogy végignéztük a könyvtárat. Szinte gyermeki már szép számmal összegyűltek az olvasótérben. Néhány 
lelkesedéssel tekergette a raktár hűvösében a jól megrakott, kölcsönzését intéző olvasó is csatlakozott a nézőkhöz, 
nehézkesen mozdítható mobil polcaink kerekeit, apai mások az asztalok mellől figyelték az eseményeket.
szemüvegén keresztül szemlélte a gyermekkönyvtárat, Dr. Voit Pál, a Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte a 
érdeklődve hallgatta terveinket a zöld olvasótér vendégeket, majd átadta a szót Varró Dánielnek. Az 
kialakításáról.egyébként nagyon szerény, halk szavú, szinte szégyenlős 
Végül az igazgatói iroda csendjében türelemmel, egyéni előadónk láthatóan nagyon felszabadultan érezte magát, jól 
bejegyzésekkel dedikálta azt a nagy kupac könyvet, amit megtalálta a hangot a középiskolásokkal. A bravúros, saját 
gyorsan össze tudtam szedni a könyvtárban fellelhető előadásában elhangzó versek és a rövid magyarázó 
számos könyve és fordítása közül.történetek mindenkiből derültséget, olykor harsány 

nevetést csaltak ki. Fárasztó, de élményekkel teli nap után búcsúztunk el az 
állomáson, s mindenképpen azzal a reménnyel, hogy A közönség kérdései főképpen a költői életformáról, 
viszontláthatjuk még könyvtárunkban Varró Dánielt.megélhetési lehetőségeiről, a példaképekről, a hírnév 

elviseléséről faggatták a költőt. Természetesen a válaszok is Petényi Erzsébet (JAMK Tatabánya)
szinte anekdotikusak voltak, több családi titkot is 
megismerhettünk.
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ÉletmódjaBeköltözött a  'zöld olvasóterem' első lakója
Bogarakat és azok lárváit, pattanókat, cserebogarakat, 
lószúnyogokat és gilisztákat zsákmányolnak, de nagyon Alig vagyunk túl a 'zöld olvasóterem' avatóján – s együtt 
szeretik a gyümölcsöket is. Egy részük állandó, más részük örülünk neki  olvasóinkkal –,  máris jelenthetjük, hogy 
a Földközi-tenger nagy szigetein és Olaszországban tölti a igazán kiérdemelte az 'Öko-terasz' becenevet. Történt 
telet.ugyanis, hogy a frissen kihelyezett – a könyvtárat lassan 

kinövő – fikuszunkon épített otthont egy fekete rigó tojó.
SzaporodásaÍgy, aki az elkövetkező két-három hétben kiül a teraszra, 
Ágvillába, bokorra, tüskés cserjére építi gallyakból, valóban a természetben találja magát, s karnyújtásnyi 
fűszálakból álló, sárral összetapasztott, mély, csésze alakú távolságból tanulmányozhatja a rigófiókákat, kikeléstől az 
fészkét. A hímek februárban foglalják el territóriumukat. A első szárnypróbálgatásig.
hím énekével csalogatja a tojókat, az idegen hímeket 
elüldözi. A 4–5 tojáson, melyek halványzöldesek, halvány S néhány adat a feketerigóról:
rozsdás és ibolyás szeplőzettel, 14 napig kotlik a tojó. Két A fekete rigó (Turdus merula) a madarak osztályának 
hét után a fiókák kiugrálnak a fészekből, a pár még két hétig verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a rigófélék 
eteti őket, majd új fészekaljba kezdenek.(Turdidae) családjába tartozó faj. Szép énekével kellemes 

hangulatot teremt erdeinkben, sőt ma már akár a 
Forrás: Wikipédiavárosokban is.

A fekete rigó Svédország nemzeti madara.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Turdus_merula_male_song_at_dawn%2820s%29.ogg

