
Emlékszünk még arra, hogy szüleink,
nagyszüleink milyen meglepõ módon
voltak képesek – és képesek még ma is –
negyven-ötven évvel korábban tanult
verseket felidézni? Úgy tûnik, egy ideje
egyre kevesebben tudnak fejbõl verseket,
ráadásul az iskolások nagy része szerint
teljesen értelmetlen manapság memori-
tert tanulni. Elgondolkodtunk azon, hogy
mivel lehetne a verstudást beemelni a
hétköznapokba. Szerencsére már létez-
nek kezdeményezések arra, hogy a vers
szeretete menõ, „cool” dolog legyen,
mint például a Posztolj verset az utcára
kezdeményezés. Szerettünk volna továb-
bi perspektívákat találni ebben a dolog-
ban már korábban is, így mára már 
hagyományos rendezvényünkké vált a
Hajnali versmondás a Tisza partján,
amelyet a költészet napján, reggel hat
órakor tartunk.

Mostani kezdeményezésünk nyomán
a város kereskedelemmel és vendéglátás-
sal foglalkozó vállalkozói sorakoztak fel
mögénk, hogy Csongrádon április 11-én,
a magyar költészet napján egy vers el-
mondásával is lehessen fizetni különféle
szolgáltatások igénybevételekor, termé-
kek vásárlásakor. Hol egy gombóc fagyit,
hol némi pogácsát vagy gyümölcsöt ért
egy vers ezen a napon, de volt olyan hely
is, ahol tíz-tizenöt százalék kedvezményt
kapott a vásárló. A Tari László Múzeum-
ba ingyen mehettek be a szorgos vers-
mondók, az egyik edzõteremben pedig
napijegyet kaphattak. Mi a könyvtárban a
késedelmi díjat engedtük el, persze köny-
venként egy vers járt a könyvtárosoknak

ezért, továbbá fél óra internethasználatot
is lehetett versért vásárolni. Négy cuk-
rászda, egy pékség, egy zöldséges, egy
biobolt, egy virágbolt, egy gyorsétkezde,
egy papír-írószer, valamint egy mezõgaz-
dasági bolt és egy konditerem csatlako-
zott. Mindenhol mást kaphattak a betérõk
versért cserébe.

Ha azt szeretnénk, hogy az emberek
többet járjanak rendezvényekre és többet
olvassanak, akkor elõbb nyitottá kell ten-
nünk õket, vagyis az elsõ lépést nekünk
kell megtennünk. Például úgy, hogy im-
már harmadik éve kimegyünk hajnalban
a Tisza partjára verselni, esetleg arra biz-
tatjuk õket, hogy kedvenc versüket te-
gyék ki az utcára, vagy éppen – mint a
szóban forgó esetben – megszervezzük,
hogy egy napig pénz helyett lehessen fi-
zetni egy fejbõl elmondott verssel. Ezen
akciók közös célja, hogy közelebb hozza
a költészetet a mindennapok világához,
hogy megváltozott világunkban a verse-
ket igyekezzünk e szubkultúráknak 
járó elefántcsonttoronyból kimozdítani.
A könyvtáros munkájának egyik fontos
célja az olvasóvá nevelés, és ehhez bi-
zony ki kell lépni a hagyományos keretek
közül, ahogy ezt sok kollégánktól látjuk
mi is. 

Az akció másik célja, hogy városunk
lakosságát egy nemes és felemelõ cél
mentén formáljuk összetartó közösséggé.
A helyi vállalkozókat is ezzel az üzenet-
tel kerestük meg, azon túl, hogy promó-
ciós lehetõséget kínáltunk nekik. Az
ajánlatunk az volt, hogy kevés ráfordítás-
sal, néhány olcsóbb termék felajánlásáért
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c s e -
rébe mi
feltüntetjük a
plakáton és a kü-
lönbözõ eseményeknél meg-
említjük õket, illetve igyekszünk beke-
rülni az országos médiába is. A részükrõl
alacsony befektetéssel és a közösségfor-
máló kezdeményezés hangsúlyozásával
sikerült õket fellelkesíteni. Ez után egy
A/4 méretû emblémát kapott mindenki,
amirõl az akció könnyen felismerhetõ
volt. A helyi rádióban többször szerepelt
a program, és küldtünk sajtóanyagot a
nagyobb hírforrásoknak is. 

A visszajelzések egyértelmûen pozití-
vak voltak, hisz mindenhol éltek az akci-
óval, bár ennek mértékében voltak nagy
különbségek. Azt tapasztaltuk, hogy azo-
kon a helyeken alakult ki igazán nagy 

forgalom, ahol a tulajdonos vagy az el-
adók maguk is lelkesen buzdították a be-
térõket. Ahol megelégedtek az embléma
feltüntetésével a kirakatban, ott kisebb
mértékû volt a verselõk száma. Tény,
hogy elsõ alkalommal a befektetett ener-
gia nagy részét a vállalkozókkal történõ
egyeztetés és a keretek megalkotása vitte
el. Ebben az évben még nem sikerült ke-
mény valutává tenni a versmondást, ezért
a jövõ évben a nagyobb forgalom érdeké-
ben még több energiát igyekszünk majd
fordítani az elõzetes kampányra, hogy a
vers mint fizetõeszköz árfolyama lehetõ-
leg az egekbe szökkenjen. ■
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