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Korábban a szellemi tevékenysé-
get végzők élete tűnt könnyebb-
nek, ma talán azok a férfi ak a sze-
rencsésebbek, akik fi zikai munkát 
végezhetnek, vagy ötvözhetik a 
szellemit a fi zikaival. Persze kér-
dés, hogy hol a határ, mert ma 
például sofőrnek lenni is rendkí-
vül erős szellemi igénybevétel, a 
mai forgalomban időre odaérni 
valahová, megoldani a folyama-
tosan érkező váratlan helyzeteket, 
kizsigerelő feladat.
 
– Az időhiánnyal, modern életfor-
mával kapcsolatban mondtad: va-
lójában a türelem, a tartás, az ön-
becsülés hiányzik a ma emberéből. 
Hogyan lehet ezen segíteni?
– Ezt elsősorban az anyákkal, 
háziasszonyokkal kapcsolatban 
mondtam, de fi atal nőkre is vonat-
koztathatjuk. A társadalom termé-
szetesnek veszi, hogy a nő elvégzi 
a házimunkát, neveli a gyereket, 
többet ad, mint kap. Sosem fog 
annyit kapni, amennyit ad, első-
sorban szeretetből teszi azt, amit. 
Szeretjük azokat, akikkel együtt 
élünk, és felelősséget érzünk irán-
tuk. Értük dolgozunk, nem az ösz-
töneink vezérelnek munkára. De 
korábban az anyát talán jobban 
tisztelték azért, amit megcsinált. 
Ez megkopni látszik. Ráadásul 
bejöttek azok az elvárások is, 
melyeket a modern társadalom 
támaszt: csinosnak lenni, karriert 
építeni, a gyerekeket fantasztiku-
san ellátni. Régebb nem kellett, 
lehetett őszülni, ráncosodni, hí-
zni, a gyerekek szabadon voltak 
engedve, és nem kellett mindig 
tisztának lenniük. Mindenki elfo-
gadta: ez melós dolog. Talán ezt 
kellene jobban tudatosítani, hogy 
nagyon sok munka kell a mai élet-
vitelhez is, miközben minden azt 
sugallja körülöttünk, hogy játszi 
könnyedséggel fenntartható. Pe-
dig beleszakadunk a munkába 
közben. Lehet, hogy jó lenne ezt 
kimondani. Ha nőként úgy állok 
hozzá, „á, ez semmiség”, más is 
úgy fog hozzáállni. Holott példá-

ul fogyókúrázni és közben ebédet 
főzni rettenetesen nehéz. Tíz órát 
távol lenni, és háztartást vinni, 
gyereket nevelni néha őrjítő. Ki 
lehetne mondani, hogy fél napot 
vesz igénybe, amíg asztalra kerül 
a húsleves. És az is munka, hogy 
bevetem az ágyat, ha mindenki 
után elpakolok. (Miért csak én? 
Pakoljon más is!) És ezen mikró-
közösségi szinten is dolgozni kel-
lene. Például ha a gyereknek bun-
dás kenyeret csomagol az anyuka, 

és az bosszúsan felkiált: „anyám 
már megint bundás kenyeret pa-
kolt”, ezen ne kacagjon az óvónő. 
Hanem tudatosítsa: anyád reggel 
6-kor felkelt, hogy bundás kenye-
ret süssön neked, örülj, hogy nem 
keksz az uzsonna! Vagy az iskolá-
ban ne mindenért anyát vegyék 
elő, ne legyen az anya sara min-
den, próbálják tisztelettel kezelni. 
De láthatóan ez nem megy magá-
tól, ezért talán több tartást kelle-
ne sugároznunk. Ne kicsinyítse le 
magát, érdemeit a nő környeze-
tével, a társadalommal szemben, 
hanem jelölje ki a saját helyét. És 
éreztesse például, ha meg szeret-
ne pihenni, egy idő után hozzá-
szokik a család. Türelem kell hoz-
zá, talán ez a legnehezebb. Úgy 
látom, hogy nagyon türelmetlen 
generációt nevelünk. A világ is 
ilyen körülöttünk, ez bennünket 
is áthat, és persze a gyerekeinket 
is. Képtelenek az önuralomra. Ha 
sikerülne a türelem adományával 
jobban felvérteznünk őket, hatal-
mas ajándék lehetne számukra. 
Hiszen ezen alapul az élet, min-

dent ki kell várni, és hosszú távon 
ez vezet az empátiához, toleranci-
ához is, ami a világ jó működésé-
nek alapja.

– Az írásaid kapcsán sokszor el-
hangzik, hogy „az erdélyi magyar 
nőről”, „az erdélyi magyar férfi -
ról” írsz. Pedig az időhiány, a fel-
gyorsult világgal való megküzdés 
bárhol, bárki számára feladat. Ol-
vassák az írásaid nem erdélyiek, 
értik őket?

– Igen. Az erdélyi perspektíva sok-
szor elhangzik, de nem törekszem 
arra, hogy csak ez legyen, a felve-
tett kérdések többnyire univerzáli-
sak. Magyarországról kapok visz-
szajelzéseket, egyre többet.

– Említetted, hogy más témák is 
foglalkoztatnak. Mik a további ter-
vek?
– A boldogságkereső mai ember 
sok cikket, könyvet olvas arról, 
hogy hogyan valósul meg mások 

boldogsága. Azon morfondíroz-
tam, hogy érdekes lenne megír-
ni, hogy nekünk mitől jó. Mert 
nemcsak rossz, ezért tudunk na-
gyokat kacagni saját magunkon. 
Nem érezzük azt a 21. századi 
Erdélyben, hogy folyamatos vég-
állapotban lennénk. Valamiért itt 
maradtunk, és próbáljuk élni a 
hétköznapjainkat. Sok mindent 
látok, amitől jó itt élni. Ha ezt 
megírnánk, azzal a pozitív énké-
pünket is erősíteni lehetne.
 
– Miért most tervezed? Előbb meg 
kellett írni a rosszat, hogy érzé-
kennyé tegyük az olvasókat a jóra?
– Teljesen véletlenszerű, hogy így 
alakult. Rostás-Péter Emesének, 
a Koinónia Kiadó korábbi felelős 
szerkesztőjének önfeledten kéz-
iratot ígértem. Ez Függetlenség 
sugárút néven a szocialista arany-
korról szóló történeteket fogta vol-
na össze, meg is van pár. De köz-
ben elrobogott az idő, és le kellett 
volna adni a könyvet. Nem volt 
kész, nem volt olyan, amilyennek 
szerettem volna, így az tűnt egy-
szerűbbnek, hogy egy adott témá-
ra felfűzve válogatok a meglévő 
írásaimból. Utolsó percben jött az 
ötlet, hogy kiegészítem újakkal, 
hogy erősebb legyen a kötet.

– Akkor a következő kötet a kom-
munizmusról fog szólni?
– Hátha, nagyon szeretném meg-
írni. De ilyen véletlenszerű vagyok 
sajnos, nem tervezek eléggé előre. 
Kicsit a mának élek, azt írom meg, 
ami jön, amihez kedvem van. Ez 
csapdahelyzet is, hajlamos va-
gyok arra, hogy a könnyebbik utat 
válasszam. Amit nehéz elérni, 
sokszor félúton, amikor olyan ki-
látástalan, feladom. Pedig hány-
szor rájöttem, persze utólag: pont 
félúton nem szabad feladni. Ha 
picit tovább tudsz menni, a siker-
élmény felé haladsz. Úgyhogy ha 
rá tudom venni magam, hogy job-
ban tervezzek, és a nehezebb utat 
válasszam, akkor remélem, más 
témákat is meg fogok írni.

Botházi Mária: „a mai férfi ak sok tekintetben még mindig szabadabbak”

 » Ne kicsinyítse le 
magát, érdemeit a nő 
környezetével, a társada-
lommal szemben, hanem 
jelölje ki a saját helyét. 
És éreztesse például, ha 
meg szeretne pihenni, 
egy idő után hozzászokik 
a család.
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