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CSALÁDBAN ÉLNI
Napjainkban kevesebb szó esik a családról, mert
az oktatás-nevelésügy irányítói fontosabbnak
vélik az egyenruhás gyerekek látványát, ezért
kényszerítik a kicsik szüleit, hogy óvodába já-
rassák őket, mert ha nem, büntetések következ-
nek. Nem egészen érthető ez a szigor. Értem az
okát, hogyne érteném! De az illetékesek nem me-
rik kimondani! Azt viszont nem hinném, hogy a
gyerekek számára hátrányt jelent, ha óvoda he-
lyett családban nevelődnek. Ehhez persze sze-
rencse is kell. Nekünk szerencsénk volt: egy idő
után olyan munkahelyre kerültem, ahová he-
tenként kétszer kellett bejárnom, a feladataimat
itthon végezhettem el, s gyerekeim, ha kedvük
volt, itthon maradhattak. Úgy tapasztaltam, nem
lett értelmetlen az itthonlét. Sőt!

Már a szellemesen, ironikusan viaskodó Ches -
terton is szembeszállt az állam „családtalanító” tö-
rekvéseivel, s a nevelésügyben általában a szak-
emberek is elismerik, hogy a megfelelő családi kör-
nyezetben nevelődő gyerekek érzelmi élete gaz-
dagabb, mint kevésbé szerencsés társaiké. S ez még
akkor is így van, ha a család intézménye válságba
került. A családdal foglalkozó szinódus munkájá-
nak megkezdése előtt Walter Kaspert bízta meg Fe-
renc pápa, hogy tartson előadást a családok ma ta-
pasztalható problémáiról. Hiszen erről írt maga a
Szentatya is Evangelii gaudium kezdetű buzdításá-
ban: „A család — mint minden közösség és társa-
dalmi kapcsolat — mély kulturális válságon megy
keresztül. A család esetében a kapcsolatok töré-
kenysége különösen súlyossá válik, mert a társa-
dalom alapvető sejtjeiről van szó.” (Idézi Szabó Fe-
renc SJ a Szent Gellért Kiadónál megjelent Szaba-
don és hűségesen Krisztusban címmel megjelent ki-
tűnő összefoglalásában, melynek alcíme: „Szerelem
— házasság — család keresztény szemmel”.)

A tények és a számok azt mutatják, hogy a csa-
ládok leginkább az európai kultúrkörben mutatnak
válságjeleket. Olykor házasságok sem köttetnek,
máskor melegpárok sokasága vállalja büszkén a
másságát. Gyakori, hogy az együttélést próbahá-
zasságnak tekintik, ha nem válik be, könnyedén el-
válnak. Ebben a cseppet sem derűs helyzetben, az
élet megváltozott szemléletére ügyelve kellett a
szinódusnak útmutatást adni, figyelemmel arra,
hogy a keresztények házassága Krisztus megha-
gyása szerint kizárólagos, csak egészen kivételes
esetben felbontható.

A válság egyik oka a hagyományosnak mond-
ható polgári értékrend lassú bomlása. Egyre ke-

vesebb a hagyományos értelemben vett család,
meggyöngült az egymás iránt tanúsított felelősség,
lazult a szeretetkapcsolat. Megnőtt tehát a pozitív
példák jelentősége és — reméljük — vonzása. Ilye-
nekkel szembesülünk a Holnap Kiadó gondozá-
sában megjelent Virtuózok című műben. Bizonyá-
ra nagyon sokan nézték a televízióban a komoly-
zenei tehetségkutató műsort, mely sok tehetségnek
adott nyilvánosságot és ösztönzéseket további ze-
nei pályájuk folytatására. A televízió nem jeleske-
dik színvonalas kulturális műsorok adásában, ez
volt az üdítő kivétel, mely sokkal több nézőt ülte-
tett a képernyő elé, mint a politikai kommentárok,
s jó néhány rokonszenves, nagyra hivatott tehet-
séggel ismertetett meg.

Ez a műsor, illetve a kötetbe Varga Edit által
szerkesztett interjúk nagy többsége nemcsak a jövő
zenészeinek életével, vágyaival ismertet meg, ha-
nem a családi nevelés és összetartozás apológiá-
ja. Ezek a gyerekek szüleiknek (és természetesen
tanáraiknak) köszönhetik tehetségük kibonta-
koztatásának lehetőségét. A szülők áldozatválla-
lása és a család összetartozása, pontosabban ösz-
szetartása nélkül aligha lehetnének a jövő zenéjé-
nek ígéretei. (Vannak közöttük már befutott mű-
vészek is, akik pedig hangversenyzési lehetőséget
nyertek, nyilván hamarosan magukra irányítják a
figyelmet.) Öröm és megható érzések kerítették ha-
talmukba a nézőket, amikor a feszülten figyelő, szo-
rongó és örvendező szülőket láthattuk, s úgy
éreztük, a siker, a közönség és a zsűri elismerése
nemcsak a fiataloknak, hanem a családoknak is
szólt. Az, hogy a kis tehetségek kis virtuózokká ér-
tek, komoly anyagi áldozatokat kívánt, és némi szo-
morúsággal gondolhatunk arra, hány tehetség sik-
kad el, mert nincs miből támogatni.

Különösen vonzóvá tette a komolyzenei te-
hetségkutatót, hogy — elsősorban a zsűri jó vol-
tából — családias atmoszférát sugárzott. Teljesen
hiányzott a zenei versenyek feszültsége (nekünk,
nézőknek, persze egyáltalán nem hiányzott), amely
megbénítja a tehetségeket, és szembefordítja egy-
mással a döntnököket. Itt a zsűritagok érezhető
szeretettel méltatták a teljesítményeket, még azo-
kat is jóindulatúan biztatták a folytatásra, akik
ezúttal halványabb teljesítménnyel rukkoltak elő.
Batta András, a zsűri elnöke, aki rögtön megcáfolta
a zenetudósokról kialakított, komolykodó ké-
pet, mert mosolygott, s érezni lehetett, mennyire
fontos számára az „ügy”, a zenei nevelés, a Ko-
dály-örökség, elmondta, hogy mindannyian a
„sze mélyiséget” kutatták: „a kiváló technikai tu-
dás mellett a karakter nagyon fontos”. A karak-
ter, a személyiség leghatékonyabb formálója ép-
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pen a család, s az a légkör, melyet egy harmoni-
kus családban a szülők teremtenek és ápolnak nap-
ról napra. A televízió előtt ülőket, akik hol az egyik,
hol a másik versenyzőnek szurkolnak, az az érzés
kerítette hatalmába, hogy ők is egy összetartó, nagy
család tagjai, amelyben legfeljebb a továbbjutó sze-
mélye okozhatott vitát. Végre nem idióta politi-
kai megnyilvánulások kerültek a családi nézet-
eltérések középpontjába, hanem a mindent felol-
dó, maradandó zene, amely a lelkeket szépséggel
tölti el és legyalulja a haragot és a gyűlölet vad-
hajtásait.

A Szabó Ferenc által elemzett szinódus hoz-
zászólói a családról eszmélkedve kivétel nélkül
kiemelték a házastársak kölcsönös szeretetének
alapvetően fontos voltát. Ezt az áldozatvállalás-
ra is kész szeretetet nem érthetik meg, s ezért nem
is képesek gyakorolni, akik a házasságból két em-
ber együttélését élik meg, amelyben nincs szük-
ség a kölcsönös hűség megfogadására. A világ szo-
morú, az ember kiszolgáltatott — vallják —, fö-
lösleges tehát utódokat nemzeni, a nevelés gond-
jával bíbelődni. Az emberiség mégsem ezt az utat
választja. Jan Twardowski írta Az emberiség soka-
sodása című versében (Sajgó Szabolcs fordításában
idézem az Egy remete skrupulusai című kötetből):

Kár lett volna
csupán egyetlen emberért teremteni
az esőt
a bükkfát mely oly jól véd a hőségtől
a padot a folyóparton
a torokszorító boldogságot
a szív talányát
a kést élesítő szerelmet
a béka- a pillangó- meg a delfinúszást
a náthát mely után az egyik fül
előbb kezd hallani mint a másik
a testet mely nem lélekből és hamuból áll
a fecskéket melyek meghatóan
vonogatják sorban a vállukat
ezért aztán erre a szomorú világra
egyre újabb emberek tolongnak ajtón ablakon.
Nemzedékek váltják egymást, és az emberi cent-

 rumokban Chesterton szerint mindig kell lenniük
olyanoknak, akik nem a „legjavát” adják maguk-
nak, hanem mindenüket odaadják. Ilyenek a szü-
lők, akik a családban és a családokért valóban min-
denüket odaadják. „Az otthonon kívül — ez is
Chesterton gondolata (Hagyományok és hazugságok
című kötetéből, Hevesi Sándor fordításában) — a
világ egész sereg megszorítás, keskeny utak háló-
zata, monomániákusok tébolydája.” Ha lehántjuk
erről a meghatározásról az angol íróra jellemző túl-
zást, a megmaradó gondolat csontvázát is igaznak
érezzük: minél előbb kerülnek a gyermekek olyan
környezetbe, amelyet előírások és szabályok ural-
nak, annál kevésbé tudja kibontakoztatni valódi te-

hetségét, amelyet leginkább — ha néha elfogultan
is — a szülők ismernek legbehatóbban, s ha mód-
juk van, ők fejleszthetik a családok kis közössé-
geiben. Ennek egyik bizonyítéka a Virtuózok cí mű
kötet is, s az a tény, hogy ezek a közösségek ilyen
sok kis és nagyobbacska virtuóz elindítói voltak
és lehettek.

Batta András teljes joggal figyelmeztet arra, hogy
ez a sikeres műsor a zeneiskolákban folyó ered-
ményes tevékenységre is ráirányította a figyelmet.
Ezek az intézmények a tehetséggondozás hatékony
műhelyei, melyekben családias légkör uralkodik.
Elég elolvasni egy-két megkérdezett fiatalt, s má-
ris érezzük a tanáraik feléjük áradó szeretetét. Az
oktatás egész rendszerét kellene ilyenné tenni, sza-
kítva a poroszos hangnemmel, s lehetőséget adni
a pedagógusoknak, hogy kiszabaduljanak az elő-
írások béklyóiból, melyek valósággal megkötik őket.
Ehhez azonban meg kellene reformálni a munká-
jukat ellenőrző, politikával telített intézményeket
és szervezeteket, melyek egyik részére semmi
szükség nincs.

„A családot joggal lehet úgy tekinteni — ismét
Chestertont idézem —, mint alapvető emberi in-
tézményt. Mindenki elismeri, hogy eddig… vala-
mennyi társadalomnak alapsejtje és középpontja a
család volt, s ez alól igazán csak az olyan társa-
dalmak kivételek, mint például Lakedemónia,
amely csak ‘érvényesülni’ akart, s éppen ezért el-
pusztult, nyomot sem hagyott maga után.” Ezt a
figyelmeztetést érdemes megfontolnia mindazok-
nak, akik a kisgyerekeket kényszerű eszközök
bevetésével kiragadnák a családból. A keresz-
ténység, bármekkora forradalmat okozott is a
gondolkodás és a cselekvés, ember és ember közötti
kapcsolat történetében, szentnek tekintette és tekinti
a családot, „nem tagadta az apa, anya, gyermek há-
romságát, éppen csak hogy visszafelé olvasta,
ilyen sorrendben: gyermek, anya, apa. Ilyenformán
már nem is családnak hívjuk, hanem Szent Csa-
ládnak, mert igen sok dolog szentté válik azáltal,
hogy fejtetőre állítjuk.” Amikor születésünk után
belépünk a családba, tündérmesébe léptünk — fej-
tegette az író. „És a tündérmese ragyogó színe kell,
hogy rajta maradjon a családon, s minden hozzá-
fűződő kapcsolatunkban — amíg csak élünk.” Ezek
a tündéri, idillikus színek tanítják a Virtuózokban
megszólaló gyerekek és fiatalok családjukról ki-
alakított képét, s e színek körül a hála és a szere-
tet a legélénkebb.

A különböző nemzetközi felmérések a magya-
rokat Európa egyik legpesszimistább népének ne-
vezik. Rengeteg magyarázata lehet ennek. A Vir-
tuózok adásaiból és a könyvből is derű sugárzik,
részben azért, mert az életnek olyan szeletét vetí-
tette elénk, amely lenyűgöz szépségével, s olya-
nokkal ismertet meg, akik bebizonyították tehet-
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ségüket és elhivatottságukat. Nem „felülről” tá-
mogatták őket, nem egy „jóakarójuk” juttatta
adásba őket, hanem saját felkészültségük, szor-
galmuk, és természetesen nevelőik odaadó szere-
tete és figyelmes gondoskodása. Ez szögezett pén-
tekenként a képernyő elé, s ezért olvassuk szíve-
sen, sok tanulsággal a versengés kiegészítőjének
szánt könyvet. Valódi élmény volt és marad. Nem
lehet és nem is szabad elfelejteni, mert a remény-
ről sosem lehet lemondani, még ha sok kérdőjele
marad is.

RÓNAY LÁSZLÓ

JUDITH KUBITSCHEK — JUDITH
KÜHL: MAGGIE GOBRAN — 
A KAIRÓI TERÉZ ANYA

Maggie Gobran egy átlagos felső-középosztálybeli,
értelmiségi kairói nő volt férjjel, két gyermekkel
és jó állással, mindaddig, amíg egy karácsonyi ada-
kozás alkalmával egészen közel nem került né-
hány mélyszegénységben élő gyermekhez. Ma egy
hatalmas szervezet, a Stephen’s Children vezetője,
melynek 1560 munkatársa 32000 rászoruló csa-
ládnak segít minden héten. Judith Kubitschek és
Judith Kühl közösen írt életrajzi regénye egy kü-
lönös metamorfózis dokumentuma: annak a fo-
lyamatnak a képe, amely során egy nő, sikeres mar-
ketingesből egyszer csak tízezer gyermek édes anyja,
Maggie Mama lesz.

„Megváltozol, amikor a szegények között vagy.
Ez nem történik egyik pillanatról a másikra, hanem
úgy, hogy közös úton jársz velük.” (232.) Maggie
Mama pályafutása huszonöt évvel ezelőtt kezdő-
dött el, mikor egy téli napon felajánlotta egy me-
zítláb szaladgáló kislánynak, hogy cipőt vásárol
neki. Az alig nyolc éves Sherine a boltban azonban
jó pár számmal nagyobb méretű lábbelit választott
ki, mint amekkorára szüksége volt. Maggie kér-
dezősködésére aztán bevallotta: „A mamának
sincs cipője. Neki nagyobb szüksége van rá, mint
nekem, mert nagyon szégyelli, hogy mezítláb kell
járnia.” (22.) A fiatal professzor asszonyt annyira
meghatotta a kislány nagylelkűsége, hogy végül két
pár cipőt vásárolt, később pedig újra és újra visz-
szatért Mokattanba, Kairó külvárosának szemét-
telepére, hogy más gyerekeknek is segítséget
nyújthasson.

Karitatív munkáját a szeméttelepen élő csalá-
dok látogatásával kezdte meg, hogy felmérhesse,
mire van szükségük, azonban hamar be kellett lát-
nia, hogy egyedül nem tud megbirkózni azzal a
nyomorral és szeretetéhséggel, amivel ott talál-
kozott. A Kairói Amerikai Egyetem informatika
professzorként dolgozó Maggie éppen ezért idő-
vel otthagyta munkáját, s korábbi életmódjának
búcsút intve a szegények támogatásának szentelte

életét. Ezzel párhuzamosan külsőleg-belsőleg át-
alakult, divatos ruháit, ékszereit levetve egysze-
rű öltözékben, hitében megerősödve vágott bele
a munkába, amihez társakat is toborzott.

A mokattani zabbalinok, azaz a kairói szemete-
sek borzalmas higiéniai körülmények között, az
egyiptomi főváros hulladékának kellős közepén él-
nek, hiszen abból tartják fenn magukat, hogy ösz-
szegyűjtik, kiválogatják és újrahasznosítják a vá-
ros szemetét. „A közel tízezer zabbalin nélkül a vi-
lágváros Kairó belefulladna a szemétbe.” (33.)
Maggie évről évre bővítette csapatát, hogy má-
sokkal karöltve változtatni tudjon a mokattani élet-
körülményeken és lehetőségeken. Mostanra egy ki-
terjedt szervezet foglalkozik a zabbalinok támo-
gatásával. Tevékenységéért Maggie Mamát már
több alkalommal is jelölték a Nobel-békedíjra.

„A kairói Teréz anya” munkásságát feldolgozó
kötet érdekessége, hogy nemcsak életrajz, vagyis
Maggie Gobran és környezetének visszaemléke-
zése az elmúlt évtizedek viszontagságaira, hanem
pontos adatokkal alátámasztott dokumentum is,
mely konkrét képet ad számunkra a kairói sze-
génység és a kopt kereszténység helyzetéről. A kö-
tetet emellett Christoph Jorda fotói teszik színe-
sebbé, melyek szintén segítenek jobban belelátni
az ott élők életkörülményeibe és Maggie Mama te-
vékenységébe.

A könyv által közölt adatokból és a Maggie Ma-
mát körülvevő munkatársak, családtagok nyilat-
kozataiból nyilvánvalóvá válik, hogy mekkora je-
lentőségű folyamat vette kezdetét Maggie első
mokattani látogatása óta. A szerzők célja éppen en-
nek a változásnak a dokumentálása volt, s ezzel
párhuzamosan Maggie Mama átalakulásának
nyomon követése is. Az egyes fejezetek az emlé-
kezés struktúrájának megfelelően ugrálnak az idő-
ben, olykor kitekintve Egyiptom és a kopt ke-
reszténység általános helyzetére is. A kötet legfőbb
erénye, hogy regényes stílusa mellett konkrét pél-
dákkal és tényekkel is alátámasztja szereplői, el-
sősorban Maggie Mama állításait, munkásságának
eredményeit.

A Stephen’s Children nevű szervezet ugyanis
mostanra profi módon kezeli a szegény családok
legtöbb problémáját, mégpedig úgy, hogy első-
sorban a gyermekekre és az ő jövőjükre koncent-
rál. A segítők kezdetben a családok látogatásával,
illetve gyermektáborok szervezésével kezdték
meg a munkájukat. Ma már komoly pártfogó-rend-
szer alakult ki, egy-egy gyerek átlagosan 6–17 éves
kora között élvezi a számára kijelölt munkatárs
mindennapos gondoskodását. A pártfogók segí-
tenek a gyerekeknek a tanulásban, képviselik az
érdekeiket, akár a szülőkkel szemben is, és odafi-
gyelnek arra, hogy minden háztartásban biztosít-
va legyenek az alapvető higiéniai feltételek.
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