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Új kezdet, bátorság
B O T H Á Z I  M Á R I A
főszerkesztő

S zokások által vezérelt tár-
sadalom a miénk, a legtöbb 
dolognak olyannak kell len-

ni, amilyennek valamiféle kívülről 
irányított és aztán bensővé lett elvá-
rásrend vezérli. Életünket gyakran a 
legapróbb dolgokig olyan láthatat-
lan szabályozás szerint éljük, amely 
mindenkinek – sokszor elsősorban 
másoknak – megfelel. Mert ha nem, 
mit fognak szólni. Sok cselekedetün-
ket az irányítja, hogy mit hogyan 
szoktunk: balról jobbra szoktuk ke-
verni a puliszkát, vasárnap szoktuk 
enni a húslevest, szalmakrumplival 
szoktuk enni a rántott húst, a pör-
költet meg krumplipürével. Egyes 
családok belső szokásrendszere 
előre megírt receptet ad a legtöbb 
élethelyzethez és eljáráshoz, a befő-
zéstől kezdődően (mennyi ideig kell 
főzni a baracklekvárt, és mikor kell a 
cukrot hozzáadni) a takarításig (én, 
fi am, olyat nem láttam, hogy valaki 
ne vasalja ki a függönyöket, miután 
kimosta), a férjtartástól (a férfi nek 
márpedig hús kell, és szegény férjet 
nem tehetjük oda teregetni) 
a gyermeknevelésig (a mi 
családunkban senki nem 
hisztizett, és télen mindig 
vettünk harisnyát a nadrág 
alá).

Az erdélyi családok 
egyébként nagyon odafi -
gyelnek, és tiszteletben 
tartják más erdélyi családok 

szokásait. Ha egyik család elmegy 
látogatóba a másikhoz, a vendég-
látók nagyon igyekeznek mindent 
úgy csinálni, ahogy a vendég család 
szokott, mindent meg is kérdeznek 
aprólékosan. Ti hogy szoktátok enni 
a vinettát? Majonézzel vagy anélkül? 

Paprikával vagy paradicsommal? 
Délután szoktatok-e kávézni? Milyen 
párnával szoktatok aludni? És igye-
keznek mindent úgy csinálni, aho-
gyan a látogató is odahaza. Egyéb-
ként akár remek dolog is tud lenni 
a szokás hatalma, hisz egyszerűvé, 
biztonságossá teszi a létezést, ame-

lyen nem kell túl sokat gondolkodni, 
csak tenni, amit tenni kell.

A gondok akkor következnek, 
amikor valamit másként szeretnénk, 
vagy valami teljesen szokatlannal 
találkozunk. Akkor gyakran egy vi-
lág omlik össze bennünk, nagyon 
nehezen fogadjuk az újat, és fogcsi-
korgatva vágunk bele bármibe, ami 
új kezdetet hozhat. A bátraké a sze-
rencse, mondjuk, de igen gyakran 
már azt is gyanakodva fi gyeljük, ha 
brokkolit szolgálnak fel a bécsi szelet 
mellé, és ha ismeretlen külsejű szósz 
jár a sülthöz.

Most az új kezdetet járjuk kö-
rül Nőileg, olyan élethelyzeteket, 
amelyekhez óhatatlanul is nagyobb 
bátorság kell az átlagosnál. Ilyen 
a válás például, amelyre a legtöbb 
család rettentő rémként tekint, 
olyasvalamiként, ami bárhol más-
hol megtörténhet, kivéve őnáluk. A 
váló feleket nemcsak tarthatatlan, 
élhetetlen életük súlya nyomasztja, 
hanem a környezet rosszallása is, 
és egyoldalú ítélete, amely szerint a 
könnyebb utat választották. Pedig 
aki eljut a válásig, rendszerint már 
megjárt minden poklokat.

És bátorság kell a szüzesség el-
vesztéséhez is, bármennyit is 
készüljön rá az ember, az élet 
mindig mást hoz, mint amit 
a képzelet sugallt. Rendkí-
vüli bátorság kell az otthon 
tanuláshoz, az életmódvál-
táshoz, és az kell a hírnév 
eléréséhez és megtartásához 
is. Cikkeinkből minden kide-
rül, lapozzanak! Bátran.
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Alapképzések Tandíj mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 91827
Szociológia 122032
Menedzsment 34548
Kereskedelmi, turisztikai
és szolgáltatási egységek gazdaságtana 163046

Bank és pénzügyek 112334
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 61218
Német nyelv és irodalom 62127
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom
– Német nyelv és irodalom

152439

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
– Angol nyelv és irodalom

102434

Képzőművészet – 7 7
Zene 71017
Agrármérnök* 19-19

Mesteri képzések Tandíj mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás – 8 8
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában 21315

Vizuális kommunikáció –1818
Európai szociálpolitikák 12021
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje –1515

Idegenforgalmi gazdálkodás –1919
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az újságárusoknál, 
vagy előfi zetésért 
látogasson el a noileg.ro 
weboldalra.




