
Búcsúzik kollégáitól és csíksze-
redai ismerőseitől, barátaitól Ba-
logh György konzul: Brüsszelbe 
helyezték át. A költözés előtt az 
itt töltött két év tapasztalatairól 
beszélgettünk.

– Két évvel ezelőtt kezdte meg 
szolgálatát a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusán. Azóta 
sok víz lefolyt mind az Olton, mind 
a Dunán. Hogyan emlékszik az ér-
kezésre, az akkori fogadtatásra?

– Két évvel ezelőtt, augusztus 
elején jöttem lakást nézni, a család 
augusztus végén érkezett. Emlék-
szem, addigra én már több – nem 
is protokolláris, hanem – ünnepi 
eseményen részt vettem. Ott vol-
tam a Szent Ágoston-templom föl-
avatásán Pénzes József atyáéknál, 
az az első szép emlékem, aztán 
rögtön utána Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen voltak ünnepi 
alkalmak, úgyhogy mire a család 
ideért, én már belerázódtam. Tagja 
vagyok a Háló nevű katolikus civil 
szervezetnek, tehát „puhára estem”, 
eleve baráti közösség várt, és ez a 
baráti közösség hamar kitágult. És 
nem hiszem, hogy ugyanezt a ba-
rátságos közeget bárhol másutt ta-
pasztalni fogom. Nem tudom elég-
gé megköszönni a sorsnak sem, meg 
azoknak sem, akik így fogadtak. 

– Szolgálata első felében a mos-
tanihoz képest csend volt a főkon-
zulátuson. Aztán hirtelen rengeteg 
feladatot kellett megoldania.

– Az első év szép, nyugodt mun-
ka volt. Szabó Béla főkonzul hagyott 
kibontakozni, ismerkedni. Olyan 
emlékeim vannak azzal a korszak-
kal kapcsolatban, hogy ugyan nem 
pörögtünk mint diplomáciai kép-
viselet, nem is az volt a feladatunk, 
de a magunk szintjén akkor is helyt-
álltunk. Aztán 2010 nyarán egy 
csapásra 180 fokos fordulatot vett 
minden. Egyfelől azzal, hogy május 
26-án a Parlament megszavazta a 
gyorsított állampolgársági ügyinté-
zést, és a törvényt magát, másfelől 
pedig azzal, hogy Szabó Béla négy 
év nyolc hónap után elköszönt és 
hazament, otthon folytatja a szol-
gálatot. Már akkor lehetett tudni, 
hogy Zsigmond Barna Pál lesz az 
új főkonzul, a pontos időpontot 
azonban technikai akadályok miatt 
nem. Végig kellett futtatni a bemu-
tatását és fölkészítését. Minket meg 
szorított az idő. Rövid időnk volt 
előkészíteni azt, hogy január 3-án el-
kezdjük az állampolgársági ügyinté-
zést. Ez nagyon nehéz időszak volt. 
Úgy emlékszem, szeptember 18-án 
Wetzel Tamás miniszteri biztos jött 
ide bemutatkozó látogatásra. Akkor 
már ügyvivő voltam, és a főkonzuli 
rezidencián tartottunk egy sajtótá-
jékoztatót, a nagykövet úr is eljött 
Bukarestből. Akkor azt kértem a 
helyi sajtótól, hogy ne csak együtt-
működjünk, hanem közösen álljunk 
az ügy mellé, és legyen közöttünk 
szoros, kollegiális kapcsolat. Taná-
csokat kaptunk, amelyek segítségé-
vel nagyon sok csapdahelyzetet ki 

tudtunk kerülni, sok emberi, társa-
dalmi reakciót a segítségükkel előre 
fel tudtunk mérni. A konzulátus és 
a sajtó minden ágának képviselői 
között olyan kapcsolat alakult ki, 
ami szerintem példaértékű és egye-
dülálló a magyar sajtó történetében. 
Nem volt semmiféle gáncsoskodás, 
nem volt semmilyen tekintetben 
bizalmatlanság. Ha egyszer valaki 
megírja a sajtótörténetben vagy egy-
általán a közszolgálat történetében 
ezt a korszakot, akkor érdemes ezt 
följegyezni benne, hogy minden 
sajtóorgánum politikai irányultság-
tól függetlenül ebben partner volt. 
Egyetlen esetre sem emlékszem, 
amikor inkorrektséget láttam volna. 
Amikor évek múlva képek lesznek a 
fejemben, hogy mi történt itt, akkor 
az mindenképpen össze fog mosód-
ni a sajtósok arcaival. 

– Milyennek ismerte meg az itte-
ni embereket, a Székelyföldet?

– A székelységnek az utóbbi évti-
zedben felnőtt egy sajátos székely ön-
tudata. Nagy élmény volt megtapasz-
talnom nekem, a 93 ezer négyzetki-
lométernyi Magyarországról érkező 
magyarnak, aki ugyan erdélyi gyö-
kerekkel rendelkezik, de Budapesten 
születtem, sőt szüleim is ott születtek, 
hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, de 
némiképp más a jelzésrendszerünk, 
más a viselkedésnormánk, itt mást 
várnak el, másképp viszonyulnak a 
dolgokhoz. Hamar megtanultuk ezt. 
A gyermekeink főleg érdekes és vic-
ces dolgokon keresztül, mi pedig na-
gyon mély és komoly beszélgetéseken 

keresztül. Itt nemcsak arról van szó, 
hogy mást jelent egy-egy szó magya-
rul és „székelyül”, hanem másak bizo-
nyos attitűdök és reakciók. Nagyon 
tetszett az az egyenesség, amit a szé-
kely embertől tapasztaltunk. De a po-
litikusok is – akikben alapjában véve 
munkahelyi ártalomként benne van, 
hogy körülírják mondanivalójukat – 
sokkal direktebb módon, a partnerek 
számára közérthető módon kommu-
nikálnak, mint amit idáig nemcsak 
Magyarországon, hanem a világon 
máshol is megtapasztaltam. Nem 
feltétlenül székely–magyar különb-
ségről van tehát szó, hanem a sajátos 
székely mentalitásról. Nagyon tetszik 
továbbá az emberek egymásra figye-
lése. Többször megcsodáltam és sze-
mélyesen megtapasztaltam, hogy ha 
baj van, akkor a székely nem vár arra, 
hogy majd a manna az égből lehull 
és segítséget nyújt neki, hanem önse-
gélyező módon működik. Nem volt 
olyan helyzet, hogy a szomszédok, 
ismerősök, ismeretlen ismerősök ne 
segítettek volna azonnal, és nemcsak 
azért, mert én voltam a „konzul úr”. 
Tehát ez a segítség nem a társadalmi 
státusomnak szólt, mert egymáson is 
éppúgy segítenek. 

– Hogyan érezte magát a család-
ja, a felesége, gyerekei nálunk?

– A családom is nagyon hamar 
beilleszkedett. Diplomata számára 
mindig az a második kérdés, hogy a 
velünk utazó család, akik „csak” az 
életet élik, iskolába járnak, a közem-
bert, a boltost, a szomszédot ismerik 
meg, orvoshoz mennek, azok hogy 

érzik magukat. A feleségem, aki 
agrármérnök diplomával rendelke-
zik, és vidéki környezetben nőtt fel, 
pillanatok alatt feltalálta magát. Ő 
jobban érezte magát itt, mint Buda-
pesten, otthonra talált, őneki igazán 
nehéz elmenni innen, mert ez a kör-
nyezet sokkal jobban megfelel a lelki 
alkatának. A gyerekek pedig rövid 
idő alatt beilleszkedtek a helyi tár-
sadalomba. Pedig nekik duplacsavar 
volt: két lány, az egyik, aki velünk 
lakott, a másik pedig sűrűn meglá-
togatott bennünket, félvér: édesap-
juk angolai. Így itt igen nagy feltű-
nést keltettek, hamar megjegyezték 
őket, talán ezért is volt könnyű a 
beilleszkedés. Mindez finomítja az 
általam nem tapasztalt, de hallott 
szentenciát, hogy a székely társada-
lom bizonyos mértékig zárt, és nem 
befogadó. Vagy szerencsés helyzet-
ben voltunk, vagy ezt a sztereotípiát 
felül kell vizsgálni. Én azt hiszem, ez 
utóbbiról van szó: az utóbbi évtize-
dek nagyot nyitottak ezen a társa-
dalmon. Nagy élmény az is, hogy az 
a pici, négyhetes gyerek, akivel eljöt-
tünk Vilniusból, itt kezdett el járni 
és beszélni. Édesanyjával reggeltől 
estig a székely falvakban járt, bará-
tokhoz, ismerősökhöz. Most kezd el 
beszélni, egyre lázasabb tempóban, 
és olyan székely tájszólással tudja 
a szavakat, kifejezéseket mondani, 
hogy teljesen megdöbbenünk. 

– Milyen munka vár önre Brüsz-
szelben?

– A Magyar Köztársaság brüsz-
szeli állandó képviseletére kerülök 
beosztott diplomataként, és a mun-
kaköröm miatt nem fogok elsza-
kadni teljesen a határon túli magya-
roktól, hiszen kisebbségi jogokért, 
emberi jogokért és civil kapcsolato-
kért felelős diplomata leszek. Tehát 
azok a civil szervezetek, amelyekkel 
itt kapcsolatban voltam, továbbra is 

számíthatnak rám, de a magánem-
berek is. Az, amit itt tapasztaltam 
mint diplomata, a szívemben és az 
agyamban ott lesz, amikor odakint 
leülök egy-egy gyűlésen, amelyen 
azt vizsgáljuk, hogy milyen helyzet-
ben van az erdélyi magyarság.

– Milyen útravalót visz magával 
a Székelyföldről a nagyvilágba? 

– Két hete voltam itt, amikor azt 
kérdezte tőlem valaki, milyen érzés 
az övéi között az övéit képviselni. 
Utána jöttem rá, hogy el kellett vol-
na mondanom akkor egy történetet. 
Most mondom el a válaszomat, amit 
akkor nem tudtam megfogalmazni. 
Még fiatalkoromban egy nagyma-
rosi katolikus ifjúsági találkozón a 
mise dalait gitároztuk, szorosan kö-
rülültük az oltárt, és egy olyan mon-
datot hallottam én is, a barátom 
is, amit a pap az átváltoztatáskor 
mond. A hívek ilyenkor letérdelnek, 
és ez a mondat nem a mikrofonba 
hangzott el. Letérdelve, maga elé 
sóhajtva ezt mondta: értetek vagyok 
pap. A barátom azóta katolikus pap 
lett. Szép és nagyon nehéz feladat. 
De valahogy ezt éreztem meg én is: 
értetek vagyok diplomata. Ez most 
patetikusan, magasztosan hangzik, 
de azt hiszem, minden fiatal diplo-
matánknak, ha nem is négyéves ki-
helyezésre, de el kellene kerülnie egy 
ilyen magyar közegbe: a Felvidékre, 
Délvidékre vagy Erdélybe. Akkor 
fogja igazán megtapasztalni, hogy 
kiket képvisel, utána mehet Brüsszel-
be, mehet a NATO-ba vagy Ameri-
kába, bárhová. Mert a magyarorszá-
gi magyar sok mindent nem érzékel. 
Eskető konzulként gyakran előre 
kellett mondanom az eskü szöve-
gét, és mindig megrendültem tőle. 
Mi, magyarországi magyarok, akik 
beleszülettünk az állampolgárságba, 
ebből az érzésből kimaradtunk.
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