
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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„A szélsőséges szegénységet a tartós rendkívüli
állapothoz lehet hasonlítani.” (81.) Maggie Mama
soha nem apró lépésekben gondolkodott, a terv
az volt, hogy a tanulás révén „a szegénység lehúzó
spirálját áttörjék”. (103.) A Stephen’s Children nevű
szervezet 1996-ban alakult meg, s az elmúlt húsz
év alatt 95 keresztény óvodát létesített. Ezek az in-
tézmények nemcsak felügyelik és élelmezik a sze-
gény gyermekeket, hanem megtanítják őket a
rend re és a rendszerességre, a higiéniai szabályok -
ra, illetve egészségügyi ellátást is biztosítanak szá-
muk ra. Maggie Mama legfőbb célja tehát, hogy a
pillanatnyi problémák megoldása mellett, segít-
ségével hosszú távra szóló eredményeket érjen el:
az oktatással lehetőséget ad a fiataloknak egy ma-
gasabb életszínvonal elérésre. Fontosnak tartja,
hogy a fiatalok szakmát tanulhassak. A szervezet
nyolcvan ambuláns klinikát és öt szakmunkás-
képző központot hozott létre a szegény negye-
dekben. Életművéért 2014-ben Maggie Mama
megkapta az egyiptomi Szociális Minisztérium ki-
tüntetését „a kairói nyomornegyed példamutató
anyjaként”. (233.)

Maggie Gobran ma már egészen másként él,
mint huszonöt évvel ezelőtt, amikor először járt
a szeméttelepen. Professzori állását elcserélte a
szegények megsegítéséért, csakúgy, mint koráb-
bi luxus életmódját. Ma egyszerű fehér ruhában
járja Mokattant és vezeti ezt a hatalmassá nőtt
szervezetet, mely nemcsak anyagi segítséget ad
a rászorulóknak, hanem lelki gondoskodást, hi-
tet, szeretetet és életcélt is. „Maggie Mama eny-
híti a nyomort, segítséget nyújt az önsegélye-
zéshez — de ami ennél is fontosabb, szeretetet és
emberi közelséget nyújt, és Isten jelenlétére em-
lékeztet.” (242.) (Ford. Békefy Lajos; Immanuel Szó-
szóró, Szombathely, 2015)

FORGÁCH KINGA

SZÉNÁSI ZOLTÁN: VASADI PÉTER

Első látásra talán csodálkozhat az olvasó, hogy az
MTA Irodalomtudományi Intézetének nagy múl-
tú, Kortársaink című könyvsorozatában csak 2014-
ben jelent meg kismonográfia Vasadi Péter mun-
kásságáról. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy
például Rónay László Mécs Lászlóról írott kötete
1997-ben, a Sík Sándorról szóló pedig 2000-ben lá-
tott napvilágot, világossá válik, hogy e sorozat nem-
csak kiteljesedett és az irodalmi intézményesség,
a kritikai befogadás alapján mélyebb számvetés-
re méltónak tűnő, kortárs életművek bemutatására
vállalkozik, hanem korábbi szakaszaiban gyakran
olyan szerzőket állított a középpontba, akiknek a
pályája évtizedekkel korábban lezárult. A sorozatot
2008 óta Hafner Zoltán szerkeszti, s az ő gondo-

zásában eddig megjelent öt kötet a tárgyalt alko-
tók kiválasztását illetően határozott esztétikai
koncepciót sejtet. Erdődy Edit Kertész Imre-mo-
nográfiája után Halmai Tamás három kötete lírai
életműveket elemzett: Takács Zsuzsáét, Székely
Magdáét és Gergely Ágnesét. A sorozat legújabb
kötete a most bemutatandó mű.

Szénási Zoltán irodalomtudományi munkás-
sága nem ismeretlen a Vigilia olvasói előtt. A fo-
lyóirat rendszeres szerzőjeként több tanulmányát
éppen Vasadi Péter költészetéről közölte ezeken
a hasábokon. Az 1975-ös születésű irodalomtu-
dós A szavak sokféleségétől a Szó egységéig című, első
önálló könyvében (2011) a huszadik századi ma-
gyar katolikus irodalom témakörében született ta-
nulmányait tette közzé, egy évvel később tanul-
mányai, esszéi és kritikái gyűjteményes kötetét
(Párhuzamosok a végtelenben) az Új Forrás kiadó-
ja jelentette meg, amely folyóiratnak Szénási a fő-
szerkesztő-helyettese és felelős szerkesztője. A Va-
sadi-kismonográfia a szerző harmadik könyve.

Pontosság, visszafogottság és éleslátás jel-
lemzi Szénási Zoltán munkáját, aki a rendelke-
zésére álló, viszonylag rövid terjedelemben a leg-
magasabb színvonalon oldotta meg a feladatot,
hogy bemutassa Vasadi Péter költői és írói élet-
művét, elhelyezve azt a kortárs magyar irodalom
összefüggésrendszerében. Bár a kritikai közbeszéd
és minden bizonnyal a legtöbb olvasó is Vasadi
Pétert elsősorban költőként tartja számon, a mo-
nográfus nagyon körültekintően és szerencsésen
járt el, amikor úgy döntött, hogy könyve első fe-
jezetét az esszéíró Vasadinak szenteli. Ez azért volt
jó döntés, mert, miként Szénási Zoltán meggyő-
zően bemutatja, Vasadi Péter életművét nagyfo-
kú egységesség jellemzi, és az esszék kapcsán a
szerző értelmezi azokat a nyelvfilozófiai össze-
függéseket, melyek meghatározóak a versek ge-
neziséré és befogadására, vagyis amelyektől lét-
rejöttük is függ, s amelyek kulcsot jelenthetnek ér-
telmezésükhöz. Ezután az irodalomtudós négy fe-
jezetben, korszakonként tárgyalja a költő lírai al-
kotásait, végül pedig szépprózáját járja körül. Élet-
rajzi áttekintés helyett a könyv zárlataként alapos
és hallatlanul izgalmas Vasadi-interjút olvasha-
tunk, melyet Szénási Zoltán Finta Gáborral kö-
zösen készített.

A kiterjedt esszéisztika rétegzettségét a mo-
nográfus hármas modellel írja le. A tematikus sí-
kot, mely teológiai, hitéleti, morális, a költészetre
és a szerző jelenkorára vonatkozó reflexiókat is tar-
talmaz, a gondolatmenet nyitottsága jellemzi. A má-
sodik réteget az esztétikai megformáltság jelenti,
„s ezzel együtt a nyelvi kifejezés határolt végte-
lenségének keresése létezés, létmegértés és költé-
szet hármas egységének jegyében”. A harmadik sík
„túl van az előző kettőn”: „ez a transzcendencia a
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