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 „Isten rendet teremtett a világba. A régi ember jól tudta  
ezt,  s  ehhez  a  rendhez,  az  isteni  törvényhez  igazította  
életét.  Honnan  tudta,  hogy  mi  az  isteni  rend?  Ezt  a  
törvényt a Jóisten nem papírra –, hanem a szívünkbe írta.  
Ezzel  a tudással  születünk a világra.  A régi  ember a  
természetben  élt,  közelebbről  tapasztalta  Isten  rendjét,  
amikor  ránézett  egy-egy  kibújó  növényre,  szirmot  bontó  
virágra, vagy amikor állatait gondozta.” 

(Czárán Eszter)

Mikor ezt a szót emlegetik: szemlélet, általában valamilyen elrejtett gondo-
latiságra gondolnak az elemzők, s általában mindenki. Olyasmire, ami a leírtak 
mögött  rejlik,  kimondatlanul,  megfogalmazatlanul,  vagy  ha  megfogalmazva, 
akkor olyan terjedelemben, hogy meg kell  találni  rá a tömör,  pár mondatos 
jellemzést. A nem tömör, aforizmaszerű állításba sűríthető szemlélettel ritkán 
találja magát szemben az olvasó. 

Czárán Eszter könyvét  forgatva,  a  szemlélet  szó  e  másik  árnyalatára 
éreztem rá.  Miközben lapozgattam a  Világnak virága négy  ízléses  kötetét, 
szinte átéltem a szerkesztő-alkotó munkáját, mintha most, előttem jött volna 
létre az, amit olvasok. (Világnak virága, szerzői kiadás, Kissné Czárán Eszter 
2005)  A szerző szemléletének újdonsága, újszerűsége már az első oldalak átla-
pozása közben megérezhető. Olyan szemlélet bomlik ki a szép kivitelezésű kö-
tetekből, olyan kulturális látásmód nyílik meg az olvasó előtt, amelyet nem kell 
hosszasan töprengve megfejtenie, kihámoznia a mélyből, a mondatok mögül – 
hanem elegendő lapozni az oldalakat, olvasni a feltárulkozó szöveget. A szer-
kesztői-összeállítói-alkotói elképzelés testet öltve áll előttünk az oldalakon.

Az első nyelvemlékünkre utaló, két ősi verssorunkat egybeolvasztó cím 
eredeti villanású. Előre megszabja az irányt, milyen irányba tereli figyelmünket. 
A magyar művelődés mélységei felé vezet, és anyanyelv iránti igényesség  hitelesíti 
már a bevezető oldalakon. Alcíme  Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és  
nagyoknak egyértelművé teszi, hogy műveltségünk egésze, mint egy virág, mind-
annyiunk számára nyílik, nyitott. 

„Isten a világban rendet teremtett. Az esztendő a legkerekebb időegység, s 
a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg: a tavaszi újul-
ásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli nyugalomban. Ezt a 
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rendet a Nap járása idézi elő, s ez határozza meg az ember életét és munkáját 
is.” – kezdődik az Előszó a Felnőtteknek. Ennek édestestvére az egyszerűbb, de 
ugyanolyan  szívből  szóló  mondatokba  öntött  másik  Előszó  a  Gyerekekhez,  
Fiatalokhoz (egyik részlete jelen ismertetés mottója). 

A kötetben a napok pont – mint az idő folyamatában – olyan természetes 
egyszerűségben követik egymást. Mondhatni, újkori (minden modernségen túli, 
mégis újszerű)  kalendárimot kap kézbe az olvasó. Valamit,  amihez hasonlót – 
rokon céllal – már a régi, letűnt világban is szerkesztettek évtizedeken (évszáza-
dokon?) át. 

Czárán Eszter újra kitalálta, de korszerűsítve, átalakítva az évkönyv műfaját. 
Egyfajta  enciklopédikus  évkönyvnek gondolom,  és  túlzásmentesen:  az  esztendő 
minden  napja  megjelenik  benne,  és  a  naphoz  fűződő  különös  szokások, 
hagyományok, énekek, népi játékok, mondókák, szólások, közmondások, név-
napok,  keresztény  események,  szentek  életének  pillanatai,  mesék,  mondák, 
történelmi  összegzések,  fontos  történelmi  pillanatok  nemzetünk  múltjából. 
Ezek mind-mind föllelhetők benne. Mindig ott, ahol illő rájuk emlékezni, és 
mindenütt olyan terjedelemben, ami még nem fárasztó. Felsorolhatatlan a gaz-
dagság,  amely  a  sorokból  felénk  árad.  Mégsem nyomasztó  vagy  lehengerlő, 
inkább vonzó, hogy lapozzuk tovább. 

Ez a műfaji kavalkád (amit talán sziporkázó sokszínűségnek lenne jobb 
nevezni) elosztásában meglepően arányos, nem túlzó, nem okoskodó. Ahogy a 
két bevezetőben is áll, az esztendő múlásával párhuzamosan épül föl – életsze-
rűen, rendet tartva. Nem száraz, kopott, kötelező vagy elvárt tudásként tálalja a 
minden napra beosztott olvasnivalót, hanem mint izgalmas, váratlan részletek-
ben  gazdag,  képanyagában  változatos,  kívánatos  csemegét.  (A  szinkron  és 
diakron látásmód egyesítését is érdemes benne észrevenni, megdicsérni…)

A szerzői szemléletben elsődleges helyen áll az elkötelezettség a magyar 
népi és ősi műveltség iránt. Ennek megőrzése és továbbadása egyértelmű célja 
– kiállás a régi, hiteles értékek mellett –, mégsem hivalkodóan, hanem egyszerű  
természetességgel.  Az értékőrzés jelentőségét csak fokozza, hogy az összeállításba 
beemelt, benne az utókornak megmentett elemek mind olyan értékes („drága”) 
mozzanatai, szikrái a magyar művelődéstörténetnek, amelyek  bevált, élő, hiteles  
értékek voltak az eltelt évszázadok folyamán.  A négy kötetcím: Tavasz, Nyár, 
Ősz és Tél ugyanakkor a csillagászati időt követi, nem január elsejével kezdődik 
az első, és nem december 31-ével zárul az utolsó. A természet változása tükrö-
ződik bennük. A kozmikus év kiemelkedő időpontjaihoz igazodik a Szerző. A 
napfordulók a kiinduló- és a megérkezési pontjai a négy ciklusnak, a címoldala-
kon feltüntetve, így:  A tavaszi napéjegyenlőségtől (március 21.) / a nyári nap-
fordulóig (június 21.), majd tovább A nyári napfordulótól (június 21.) / az őszi 
napéjegyenlőségig (szeptember 23.), ezt követően Az őszi  napéjegyenlőségtől 
(szeptember 23.) / a téli napfordulóig (december 23.), és legvégül A téli  nap-
fordulótól (december 21.) a tavaszi napéjegyenlőségig (március 21.)
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A címek felsorolása túlzottan aprólékos. Szándékosan, hiszen önmagában 
is beszédes kívánt lenni, hogy amilyen a gondosan megválasztott  cím, olyan 
alapos és árnyalt, sokszínű a minden egyes naphoz kapcsolódó tartalom is. 

A szokatlan kettős bevezetőt is érdemes nemcsak alaposabban végigol-
vasni, hanem összehasonlítani egymással. Valami egyszerű természetesség, szív-
hez szóló hang jellemzi. Más hangon szól a felnőttekhez, és egészen másféle 
hangon a fiatalokhoz, gyermekekhez, mégis mindkét csoporthoz melegszívűen, 
kedvesen, őszintén. Kit-kit azon a hangon szólít meg, ami hozzá illik.  Ez a 
mértéktartó és -adó magatartás érhető tetten minden oldalán. 

Tartalmában és formátumában is impozáns, élvezhető könyv. Sziporkázó 
gazdagságában akár tankönyv is lehetne –, de nem az, annál több, változato-
sabb. Nem helyettesít más, hagyományokkal foglalkozó könyveket,  de finom 
visszafogottsággal  kiegészítheti  bármelyiket.  Könyvespolcon  akármelyik  év-
könyvszerű igényes kiadvány mellett megállja a helyét. 

Ha  tehetném,  azt  ajánlanám  minden  iskolának:  szerezze  be,  minden 
elhivatott tanárnak: olvasson bele, minden lelkes édesanyának és édesapának: 
lapozgassák  gyermekeikkel  közösen,  odahaza  –  és  ha  tehetik  –  naponta.  A 
Szerzővel együtt búcsúzva, bevezetője zárószavait átírva, vele együtt kívánok jó 
olvasgatást és közben lélekben újulást.
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