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Szegényen,
de boldogan?

Bár a hétköznapi ember számára ködös, hogy 
egészen pontosan mit és hogyan mérnek az 
úgynevezett boldogság- vagy elégedettségfel-
mérések, a nyilvánosságra hozott eredményeik 
attól még meglephetik. Rendszeresen kutat-
ják nagynevű intézetek, hogy az Európai Unió 
különböző országaiban mennyire elégedett 
anyagi helyzetével, magánéletével a lakosság, 
mennyire érzik jól magukat az emberek a bő-
rükben. Legutóbb az Eurostat, az EU statisztikai 
hivatala ismét vizsgálta ezt, és némely ponton 
számunkra meglepő eredmények születtek. 
Még akkor is, ha tudjuk, hogy a felmérés és a 
válaszadás is relatív, számos képlékeny ténye-
ző függvénye, akkor is, ha tudjuk, hogy maga a 
boldogság és elégedettség is erősen viszonyla-
gos fogalom.

Azon nem lepődik meg senki – ugyanis borí-
tékolni lehet –, hogy Belgiumban, Finnország-
ban, Hollandiában módfelett elégedettek az 
emberek. Ha viszont az ember azt látja a grafi -
konon, hogy a romániai polgár az európai átlag-
nál egy picivel elégedettebb az anyagi helyze-
tét illetően, értetlenül vonja föl a szemöldökét. 
Hiszen mást sem teszünk, csak panaszkodunk, 
hogy milyen nehezen lehet megélni nálunk, fi -
ataljaink hanyatt-homlok rohannak külföldre 
dolgozni, mert itthon jóval kevesebbet keres-
nének, mint mondjuk Németországban, ten-
gődnek a nyugdíjasok, hajnaltól késő estig ro-
botolnak a szülők, akiknek nem jut elég idejük 
a gyermekeikre stb.

Ha a korábbi eredményekkel vetjük össze 
a 2018-as évre vonatkozó adatokat, kiderül, 
nemcsak az európai átlag, de a romániaiak is 
elégedettebbek lettek anyagi helyzetükkel 5 
év leforgása alatt. Valószínűleg az is nyomhat 
a latban, hogy az elmúlt években számotte-
vően megemelkedett nálunk a közalkalmazot-
tak bére, de amiatt is lehet ilyen „tetszetős” a 
végeredmény, hogy a válaszadók nem abszolút 
terminusokban gondolkoznak, hanem viszony-
lagosan mérlegelik elégedettségüket avagy 
elégedetlenségüket: például a szomszéd hely-
zete, vagy saját korábbi helyzetük lehet a vi-
szonyítási pont.

Ugyanakkor azt sem kell fi gyelmen kívül 
hagyni, hogy a világ számos pontjára kiterjedő 
boldogságfelmérések nem ritkán azt mutatják, 
egészen szegény országokban is sokszor sokkal 
derűlátóbbak, felhőtlenebbek az emberek, mint 
a kivételesen gazdag nyugat-európai vagy ázsiai 
helyeken. Nem kell ahhoz szociológusnak lenni, 
hogy az ember tudatában legyen: a boldogság, 
elégedettség valójában nem méricskélhető, ösz-
szehasonlítható körülmény. Mert akad, aki azért 
elégedett, mert idén már gond nélkül ki tudja 
fi zetni a számláit, holott korábban jobban meg 
kellett húznia a nadrágszíjat, mást meg mondjuk 
az sem tesz elégedetté, hogy évente többször is 
elmehet egy külföldi nyaralásra. És akad olyan is 
a világon, aki már azért is elégedettnek mondja 
magát, mert van egy darab kartonpapírja az ut-
cán, amire lehajthatja a fejét. Sőt olyan is, aki 
általában véve a félig tele pohárra összpontosít, 
nem pedig a félig üresre.

Mivel minden relatív, maguk a nagyon relatív, 
az „átlagot” tükröző felmérések is hoztak már 
napvilágra például olyasmit, hogy nők bete-
gebbnek érzik magukat a férfi aknál, noha való-
jában kevésbé betegek; hogy a japánok közül 
sokan bármi másnál többre értékelik a mun-
kával töltött időt, vagy hogy Görögországban 
az emberek papíron szerfelett sokat dolgoz-
nak, viszont ez a napsütötte, turistacsalogató 
országban szinte egybefolyik a szabadidővel. 
Szóval egy eff ajta felmérés nem lehet objektív 
tükör, maga az elégedettség pedig módfelett 
relatív. Úgyhogy marad előttünk ama bizonyos 
félig telt vizespohár. Rajtunk múlik, az üressé-
gére összpontosítunk-e, vagy pedig a meglévő 
tartalmára.

Lengyelország tiszteletbeli 
konzulátust nyit Kolozsváron. 
Bár feledésbe merült, a kincses 
városban évtizedekkel ezelőtt 
már működött konzuli kiren-
deltség, amelynek diplomatáival 
Márton Áron egykori püspök jó 
kapcsolatot ápolt.
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T iszteletbeli konzulátust működ-
tet mától Lengyelország Kolozs-
váron, a képviselet létrehozásá-

ról még áprilisban döntött a varsói 
külügyminisztérium. A tiszteletbeli 
konzuli pozíciót Mihaela-Monica 
Căluşer tölti be, aki sikeres turisz-
tikai vállalkozóként évek óta üzleti 
kapcsolatban áll a LOT lengyel légi-
társasággal. A kolozsvári konzulátus 
Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, 
Maros, Máramaros, Szilágy és Szat-
már megyében lát el érdekvédelmi, 
valamint román–lengyel kulturális, 
gazdasági kapcsolatokat érintő fel-
adatokat. Lengyelország márciustól 
Brassóban is működtet hasonló jel-
legű képviseletet.

Fontos tudni, hogy a hivatásos 
és a tiszteletbeli konzuli kategória 
lényegesen különbözik egymástól, 
mások a feladatok, jogosultságok. 
Az 1963-as bécsi egyezmény szerint a 
tiszteletbeliként meghatározott kon-
zulok olyan köztiszteletben álló sze-
mélyek – többnyire a fogadó ország 
állampolgárai vagy állandó lakosai 
–, akik egyéb, a megélhetésüket biz-
tosító tevékenységük mellett tulaj-
donképpen szívességből, azaz saját 
költségükön látják el a megbízást 
adó külföldi állam állampolgárainak 
érdekvédelmét, illetve kapcsolatépí-
tő feladataikat. Újabban rendkívül 
divatos a diplomáciában a tisztelet-
beli konzuli intézmény.

Egyébként Lengyelországnak ko-
rábban volt már képviselete a kin-
cses városban. A kolozsvári konzuli 
kirendeltséget 1936. január 1-jén 
állították fel, s a bukaresti konzulá-
tus felügyelete alá tartozott, annak 
volt kihelyezett hivatala. Mint az 
Seres Attila Egy elfeledett barátság: 
Márton Áron és Tadeusz Stapinski 
lengyel diplomata című írásából ki-
derül: a képviselet fennállása ide-
jén három diplomatát akkreditáltak 

Kolozsvárra, közülük az első kettő 
kiválóan ismerte a romániai politi-
kai viszonyokat. Az első korábban 
a csernovici konzulátuson attasé-
ként tevékenykedő Jan Andrej Buzek 
volt, aki 1937. január 30-ig töltötte 
be tisztségét a konzuli kirendeltség 
élén. Őt követte Tadeusz Stapinski, 
aki több mint három évig látta el a 
feladatot. A második bécsi döntés 
értelmében időközben magyar fenn-
hatóság alá került Kolozsváron lévő 
misszió hivatalosan 1940. november 
5-ig, Lengyelország romániai kül-
képviseleteinek végleges bezárásáig 
működött.

Márton Áron jó kapcsolatot ápolt 
a lengyel diplomatákkal. A magyar 
plébános, későbbi katolikus püspök 
valószínűleg azért fordult kitüntetett 

fi gyelemmel a kolozsvári konzuli ka-
ron belül éppen a lengyel diplomaták 
felé, mert azok egy olyan nemzetet 
képviseltek, amely mély vallásossá-
gáról és ezen belül erős katolicizmu-
sáról volt közismert – írja kutatásai 
alapján Seres Attila. Szerinte Márton 
Áron a kisebbségi magyar felekeze-
teket sújtó román egyházpolitikával 
szemben valamiféle „érzelmi szövet-
ségest” remélt a lengyel diplomáciá-
ban. Többször is találkozott Tadeusz 
Stapinski konzullal, s felhívta fi gyel-
mét az erdélyi magyarokat érintő 
represszióra. Seres Attila azt is kide-
rítette, hogy a külképviseleti vezető 
egyik jelentésében szokatlan nyílt-
sággal vall a Márton Áronhoz fűződő 
szorosabb emberi viszonyáról, a kö-
zöttük kialakult barátságról.

TISZTELETBELI LENGYEL KONZULÁTUS NYÍLIK KOLOZSVÁRON

Lengyel érdeklődés Erdélyben
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Marcin Wilczek, Lengyelország bukaresti nagykövete átnyújtja
a megbízólevelet Mihaela-Monica Căluşernek
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Az egészségügyben dolgozók idő-
ben meg fogják kapni decemberi 

fi zetésüket – ígérte határozottan teg-
nap sajtóközleményében Victor Cos-
tache egészségügyi miniszter. Mint 
részletezte, Ludovic Orban kormányfő 
és Raluca Turcan miniszterelnök-he-
lyettes jelenlétében egyeztetett Florin 
Cîţu pénzügyminiszterrel, a megbe-
szélés során pedig szó volt arról is, 
hogy pozitív költségvetés-kiigazításra 
van szükség a közszféra béreinek kifi -
zetésére, illetve ki kell egészíteni az 
egészségügyi rendszerre előirányzott 

összegeket, hogy ne legyenek fenna-
kadások a futó programok és beruhá-
zások, illetve a bérek kifi zetése terén. 
Kijelentése – mint ismeretes – azok 
után hangzott el, hogy Ludovic Or-
ban kormányfő pénteken bejelentette, 
nincs elég pénz az idei év végéig sem a 
fi zetésekre, sem az egészségügyi prog-
ramokra. Kormányzati számítások sze-
rint az egységes egészségügyi alap 3 
milliárd lej hiánnyal zárta a harmadik 
negyedévet. Ludovic Orban bejelenté-
se szerint amúgy a költségvetés-kiiga-
zítás tervezetének november 15-éig, 
tehát péntekig el kell készülnie, hogy 
a vonatkozó jogszabályt a kormány 

még a hónap végéig elfogadhassa. 
A miniszterelnök ugyanakkor arról is 
beszélt, hogy a költségvetés-kiigazítás-
hoz felmérik a szükségleteket.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a páciensek és az egészségügyi 
szakszervezet körében nem is keltett 
pánikot a tény, hogy nem áll elengedő 
pénz a rendelkezésre az egészségügyi 
programok folytatására és a fi zetések 
biztosítására, mint mondták, minden 
évben ez a forgatókönyv. Az érintettek 
egyaránt bizakodóan nyilatkoztak, 
mondván, hisznek abban, hogy az 
egészségügyi minisztérium büdzséjét 
kiegészítik.

Miniszter: lesz pénz az egészségügyi bérekre




