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Szégyenérzet, „éntörténetek” – Bemutatták Botházi Mária új kötetét
 » PAP MELINDA

„M indannyian élő robotok va-
gyunk” – ez az érzés erősödik 

bennünk Botházi Mária tárcáit, glosz-
száit olvasva, melyekből újabb kötet-
nyi állt össze. A Biorobot című könyvet 
hétfőn este mutatták be a kolozsvári 
Vallásszabadság Házában; a szerzőt 
Forrai Szerénke rádiós szerkesztő kér-
dezte. Az erdélyi magyar hétköznapo-
kat, az „erdélyi magyar nő” és „erdélyi 

magyar férfi ” mindennapos problémáit 
humorosan bemutató írások először 
2016-ban jelentek meg kötetben Bol-
dogság juszt a tiéd címmel a Koinónia 
kiadónál. Ezekből bárki magára ismer-
het, és bár könnyen, egy szuszra írja 
őket, nem ment olyan könnyen, míg rá-
talált saját hangjára – mondta Botházi 
Mária. Első írásai az Erdélyi Naplóban 
jelentek meg, jelenleg a Főtér portálon 
közli őket, de a Facebookon is gyakran 
szembejönnek, népes rajongótábor 
osztogatja. A „biorobot” kifejezést egy 
barátnőjétől hallotta a szerző, mint 
mondta, adta magát, hogy erre a gon-
dolatra fűzze fel a történeteket. Mely-
nek szereplőit kettős perspektívából 
láttatja: külső, objektív szemmel tekint 
ránk, folyamatos időszűkében élő, 
rohanó emberekre, ehhez egy belső 
szempont is társul: az „éntörténetek”, 
melyek szerint mindannyian szuper-
nők és szuperférfi ak akarunk lenni, 
miközben állandó megfelelési kénysze-
rünkben biorobotokká válunk. A hely-
zetünket jó adag iróniával, ugyanakkor 

együttérzéssel szemlélő szerző nem 
ítélkezik, csak megállapít, mintha azon 
ritka képessége révén, hogy felül tud 
emelkedni mindezen, minket is eh-
hez akarna hozzásegíteni. A kötetben 
nem állást foglalni akar, hangsúlyozta, 
sokkal inkább arra szeretné felhívni a 
fi gyelmet, hogy a hétköznapi teendők 
nem mindig könnyűek, de mai társa-
dalmunk elbagatellizálja a feladatokat, 
ami a tisztelet hiányára is utal. Az „er-
délyi magyar nő” a fi nom süteményért 
kapott dicséretre úgy reagál, „szót sem 
érdemel, tíz perc volt”, azonban a sok 
tíz perc egymásra tevődik. Botházi Má-
ria szerint az erdélyi magyar nő úgy van 
rossz helyzetben, hogy közben most 
van a legjobb helyzetben. Bíró Lajos 
néprajzkutatónak a csíkszentsimoni 
nők 40 évvel ezelőtti életéről szóló írá-
sát említette példaként, melyből kide-
rül: a székelyföldi nő pár évtizede fo-
lyamatosan erőszak áldozata volt, akit 
állandó szégyenérzet jellemzett. „Ezt 
visszük mi is tovább. Remélem, hogy 
a lányaink már nem fogják” – utalt a 

családi minták továbböröklődésére a 
szerző. Aki szerint az erdélyi magyar 
társadalom alapérzése a szégyen, és a 
korábban nőkre jellemző érzés már a 
férfi akat is elérte. Botházi Mária szerint 
inkább a következőket kellene tovább-
adni: a türelemre való képességet és a 
tartást, önmagunk tiszteletét, mellyel 
másokét is kivívjuk. „Nagyon türelmet-
len generációt nevelünk” – tapasztalja 
az egyetemi tanárként is tevékenykedő 
író. Az „énidő” kiharcolására a férfi -
ak inkább képesek, mint a sokszor túl 
nagy áldozatot hozó nők, a gyerekkel 
szemben is következetesebbek. Bár az 
„erdélyi magyar” valóságot humoro-
san bemutató tárcái, glosszái révén 
vált ismertté, más jellegű írásai is van-
nak, a jövőben azokkal foglalkozna, 
mondta. Egy rendszerváltás előtti tör-
téneteket tartalmazó kötetet tervez, és 
a problémás hétköznapok után az er-
délyi magyar jóllétet, a „hyggét” ( jól-
lét, meghittség, otthonosság, a dánok 
receptje a boldogságra) is meg szeret-
né mutatni.
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úgy reagál, „szót 
sem érdemel, 
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 » A Purcărete 
rendezéseire 
jellemző letisz-
tultságon és a 
diszharmóniát 
is harmóniával 
megjelenítő 
látványvilágon, 
a dráma kü-
lönféle dimen-
zióiba vezető, 
kitáruló, majd 
záródó ajtókon, a 
megnyíló rejtett 
tereken keresztül 
a néző az emberi 
sors legsúlyo-
sabb kérdéseivel 
szembesülhet.

Botházi Mária új, Biorobot című kötetének bemutatóján 

Filmművészeti látvány erejével 
hat, minden egyes színpad-
képe majdhogynem egy-egy 
külön festmény, de nemcsak 
ezért ragadja magával a nézőt 
– többek közt ez is elmondha-
tó a Silviu Purcărete rendezte, 
Oidipusz című nagyszebeni 
előadásról, amelyet az Európai 
Színházi Unió 18. fesztiválja 
keretében láthatott a közönség 
a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházban.

 » KISS JUDIT

M agával ragadja, és egy 
percre sem ereszti el bűv-
köréből a nézőt az Oidi-

pusz című, Silviu Purcărete rendez-
te nagyszebeni előadás, amelyet 
hétfőn este láthatott a Kolozsvári 
Állami Magyar Színházban zaj-
ló UTE Fest, az Európai Színházi 
Unió 18. fesztiváljának közönsége. 
A november 19. és 30. közti sereg-
szemléről nem hiányozhatott a 
több évtizedes színházi pályafutást, 
számos rangos szakmai elismerést 
maga mögött tudó rendező mun-
kája. A kincses városbeli közönség 
megszokhatta, hogy a színház által 
szervezett nemzetközi szemléken 
az utóbbi években gyakorta megte-
kinthetett egy-egy Purcărete-rende-
zést, de nemcsak ilyenkor, hiszen a 
világhírű alkotó több alkalommal is 
dolgozott már a kolozsvári magyar 
színházban – legutóbb 2015-ben 
Shakespeare Julius Caesar című 
drámáját állította színpadra.

Kétely és talány
A tudtán kívül vérfertőzést, apagyil-
kosságot elkövető, majd többszö-
rösen megbűnhődő mitológiai hős 

EGY PERCRE SEM ERESZTI EL BŰVKÖRÉBŐL A NÉZŐT SILVIU PURCĂRETE KOLOZSVÁRON IS BEMUTATOTT OIDIPUSZA

Az apagyilkos időtlenné váló sorsdrámája a színpadon

Ofelia Popii (középen) Iokaszté és Antigoné szerepét is játssza a nagyszebeni társulat előadásában 

történetét Szophoklész Oidipusz király 
és Oidipusz Kolónoszban című darab-
jai alapján vitte színre Silviu Purcărete 
a nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti 
Színház társulatával 2014-ben. Ahogy 
az előadás ismertetőjében olvasható, 
majdhogynem fi lmművészeti látvány 
erejével hat, a valóságosat a képze-
letbelivel ötvözi, félelmek, előérzetek 
világát festi a nagy mesterek modo-
rában, a sors szeszélyes változásait 
villantva föl. Az Arisztotelész óta cso-
dált remekműről a rendező azt nyilat-
kozta, az Oidipusz a drámairodalom 
legszebb szövegeinek egyike. Ugyan-
akkor azt is bevallotta, Szophoklész 
szövegei olyan kérdéseket rejtenek 
magukban, amikre ő maga nem talált 
kielégítő választ. Így, mint fogalma-
zott, a kételyeket, dilemmákat jelení-
tette meg a színpadon, és nem akart 
megmagyarázni olyasmit, amire maga 
sem tudja a választ. Ilyen például az 
a talány, ahogyan Oidipusz a történet 
végén nyomtalanul, titokzatos módon 
tűnik el, mintegy megbüntetve azo-
kat, akik a sírja hollétéről való tudást 
politikai vagy más célokra akarnák 
felhasználni.

Harmóniával jeleníteni meg
a diszharmóniát
A Purcărete rendezéseire jellemző 
letisztultságon és a diszharmóniát 

is harmóniával megjelenítő lát-
ványvilágon, a dráma különféle 
dimenzióiba vezető, kitáruló, majd 
záródó ajtókon, a megnyíló rejtett 
tereken keresztül a néző az embe-
ri sors tragikumának legsúlyosabb 
kérdéseivel szembesülhet. Oidi-
pusz ókori görög sorsdrámája a kö-
nyörtelen végzet vezérelte emberé, 
a közel kétórás, két drámát összesű-
rítő előadás rávilágít, mennyire bi-
zonytalan, ingatag és illékony az 
élet fonalát gombolyító szerencse, 
és arra is, miként törődik bele a hős 
abba, mennyire kiszolgáltatottja a 
létezésnek. Silviu Purcărete vízió-
jában az ókori, egyik tragédiától a 
másik felé tartó történet időtlenné 
válik. A díszletek és jelmezek, ame-
lyek a rendezővel huzamos ideje 
együtt dolgozó Dragoș Buhagiar 
munkáját dicsérik, visszafogottan 
letisztultak, ugyanakkor szervesen 
illeszkednek a rendezői koncepció-
ba. Megszokhatta már a néző, hogy 
Silviu Purcărete rendezéseiben 
minden egyes színpadkép minden 
egyes pillanatban esztétikailag hi-
bátlan, akár külön festményként 
is megállná a helyét. Nincsen ez 
másként az Oidipusz esetében sem. 
Szintén kiemelendő az előadást kí-
sérő hangzásvilág, amely olykor a 
sorsdrámához méltóan baljós és 

súlyos, máskor a tragikus esemé-
nyek egyfajta ellenpontozásaként 
vagy ily módon való kiemeléseként 
dallamos, szinte játékos.

Aki anya, feleség, lánygyermek 
egyszerre
Két külön drámában írta meg Szop-
hoklész Oidipusz életének két sza-
kaszát, és mindkettőben kulcsfi gu-
ra egy-egy női szereplő: az elsőben 
anyja, majd felesége, Iokaszté, a 
másodikban lánya, Antigoné. Erő-
teljes rendezői döntés, hogy a két 
szerepet ugyanaz a személy játsz-
sza, a számos nagyszerű fi lmbeli és 
színpadi alakításáról ismert Ofelia 
Popii, aki ezenkívül a görög tra-
gédiák elmaradhatatlan karának 
egyik tagját is megformálja. Purcă-
rete azt mondta, számára teljesen 
egyértelmű, milyen erős a kapcso-
lat a két nőalak – az anya, feleség, 
illetve a halál felé vezető úton apját 
elkísérő, ápoló lány alakja között, 
így egyazon színésznőre bízta a két 
fi gura megformálását. Ofelia Popii 
nagyszerűen alakítja az érzéki, tá-
volságtartó Iokasztét, illetve az alá-
zatos, odaadó Antigonét is. Szintén 
kiemelendő a címszerepet alakító 
Constantin Chiriac, aki határozott, 
erőteljes, esendőségében mégis 
gyönge, „emberi léptékű” Oidipuszt 
láttat a színpadon. Kiváló rendezői 
fogás, szellemesen megvalósított 
színpadi „varázslat”, amint a görög 
tragédiákból ismert kar tagjai egy 
csapásra, könnyedén, természetes-
nek ható mozdulattal változnak át 
a dráma többi szereplőjévé, majd 
vissza a kar tagjaivá. Ezek a meste-
ri átváltozások is azt a folyamatot 
erősítik, ahogyan a görög tragédia 
időtlenné, örök érvényűen aktuá-
lissá, magával ragadóvá válik egy 
21. századi színpadon. Ehhez azon-
ban egy olyan rendezői kézre van 
szükség, amely képes megteremte-
ni ezt a varázslatot.
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