„Budapesten az ember keblére ölelheti a világot”

Búcsúinterjú őexc. Robert Kokalj úrral, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövetével

“When you are in Budapest, you embrace the world”

Farewell interview with H.E. Robert Kokalj, Ambassador of the Republic of Slovenia to Hungary
közi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok
Tanszékét Prágából Budapestre költöztetik.
További hat izgalmas hónapot töltöttem Budapesten, amely időszak jelentősen elmélyítette magyarországi kötelékeimet. 1998-ban
házasodtunk össze Klaudijával, majd született
egy lányunk és egy fiunk is. Mindnyájan otthon érezzük magunkat ebben az országban.
Szakmai karrierem sokszor hozott vissza különböző feladatok elvégzésére a migráció és
az energiabiztonság területén.
P Nagykövet úr, hogyan került kapcsolatba Magyarországgal?
– Elsőként hadd szögezzem le, hogy a szlovénekben és a magyarokban sok a közös vonás. A nyelv természetesen gátat képez köztünk, de gondolkodásmódban elég sok hasonlóságot látok a két nemzet között. Szerintem minden diplomata pályafutásában szerepel egy-két kiemelkedő ország, és kijelenthetem, hogy nálam a magyar kötelék bizonyult
a legerősebbnek.
Fiatalkoromban síoktatóként dolgoztam,
akkor ismertem meg leendő feleségemet,
Klaudiját 1993-ban, és ugyanabban az évben,
a tél folyamán koreaiaknak köszönhetően
kerültem kapcsolatba Magyarországgal. Egy
nap a síiskola igazgatója odafordult hozzám
a pályán: „Érkezett néhány ázsiai vendégem,
kérlek, legyél a szolgálatukra!” Kiderült, hogy
Budapestről érkeztek, a koreai közösség tagjai,
Magyarországon működő vállalatok vezetői
voltak. Köztük volt a koreai konzul is Budapestről. Megkezdődött a síoktatás, ami nagyszerű élmény volt, mert rendkívül lelkesen
tanultak. Hamar összebarátkoztunk. Először
1994-ben érkeztem Budapestre a koreai konzul meghívására.
Amikor 1995-ben pályakezdő diplomataként a külügyminisztériumban kezdtem dolgozni, az első főnököm Budapestre, az itteni
nagykövetségre küldött nyárra. A két hónapos
magyarországi szolgálat után ösztöndíjat kaptam egy posztgraduális képzésre az akkori
Nyílt Társadalom Intézettől a CEU-ra. Ezt
követően akkor kerültem újra kapcsolatba
Magyarországgal, amikor 1996 januárjában
megszületett a döntés, hogy a CEU Nemzet-

P Nagyszerű kapcsolatokat épített ki
a két ország között. Melyeket tart a legfontosabb magyarországi eredményeinek?
– A kapcsolatok kiépítését mindig valamilyen személyes szál vezérli. Örülök, hogy ilyen
őszinte és személyes viszonyt tudtam kialakítani számos fontos érdekelt féllel, tisztviselőkkel és különféle közéleti személyiségekkel. Azt
is kijelenthetem, hogy az elmúlt harminc
évben mindvégig nagyon őszinte, szoros és
szívélyes kapcsolat fűzte össze a két országot.
Egy diplomata, főleg egy misszióvezető számára kiváltság, ugyanakkor nagy felelősség
is egy szomszédos országot képviselni – tekintettel kapcsolatunk intenzitására, átfogó
és sokszínű természetére.
Legfontosabb magyarországi eredményeim főként a gazdasági kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatosak. Felélénkültek a kölcsönös
befektetések, nemcsak magyar blue-chip
vállalatok szlovéniai beruházásai, hanem
piaci réseket betöltő, csúcstechnológiát gyártó szlovén vállalatok magyarországi befektetései terén is. Az elmúlt négy évben a két
szomszédos ország a hiányzó fizikai összekapcsoló infrastruktúra kiépítésében is jelentős
haladást ért el. Szlovénia jelenleg egy nagyfeszültségű villamosenergia-rendszerösszekötő
hiányzó szakaszát építi, amely összefűzi a két
ország elektromos hálózatát. Emellett hamarosan létrejön a végleges megállapodás a Magyarországot, Szlovéniát és Olaszországot
összekötő gázvezeték-folyosóról is.
Fontos megemlíteni, hogy az eltelt években – Magyarországnak köszönhetően – az
M70-es autópálya hiányzó része is megépült.
Így ma már teljes értékű autópálya köti össze

P Your Excellency, how did Your
bonds with Hungary begin?
– Let me start by mentioning that Slovenes
and Hungarians have a lot in common. The
language, of course, remains a barrier, but
when it comes to mentality, I see quite many
similarities between both nations. I think that
in the career of every diplomat, some countries stand out, and in my case I can easily say
that my Hungarian bond is the strongest.
In my youth, I was a ski instructor – this
is how I met Klaudija, my future wife in 1993,
and in the winter of that very same year it was
Koreans that initiated my ties with Hungary.
One day that winter the director of the ski
school asked me on the slopes: "I have some
foreign guests from Asia, please take care of
them!" It turned out that they came from
Budapest and that they were members of the
Korean community, managers of companies
operating in Hungary. Among them was also
the Korean consul in Budapest. So, I started
giving them ski lessons, and it was a great
experience, because of their eagerness to master skiing. Soon a friendship developed. I first
came to Budapest in 1994 at the invitation of
the Korean consul.
When I started working at the Ministry
of Foreign Affairs as a junior diplomat in
1995, my first boss sent me to Budapest to
work in this Embassy during summer. After
the two-month experience in Hungary, I was
awarded a scholarship from then Open Society Institute for my post-graduate studies at
the CEU. My Hungarian bond was re-established with the decision to relocate the Department of International Relations in European studies of the CEU from Prague to
Budapest in January 1996. I spent another
six exciting months in Budapest, which contributed significantly to deepening my bond
with Hungary. I got married with Klaudija
in 1998, we have a daughter and a son. We
all feel at home here. During my professional career, I often returned here for various
tasks in the area of migration and energy
security.
P You have succeeded in building excellent relations between the two coun   DIPLOMATA | 11

have a fully-fledged highway between Budapest and Ljubljana, and as a matter of fact,
even from Debrecen to the port of Koper.
The latter is not just a window for Slovenia, but for all Central European countries.
It is in our interest to collaborate with the
hinterland countries – Hungary included, in
developing the relevant infrastructure that
boosts regional trade.

Budapestet és Ljubljanát, sőt, Debrecent is a
koperi kikötővel. Ez utóbbi fejlesztés nemcsak
Szlovénia, hanem az összes közép-európai
ország számára ablakot nyit. A hátországokkal
– köztük Magyarországgal – való együttműködés a mi érdekeinket is szolgálja a regionális kereskedelmet fellendítő vonatkozó infrastruktúra fejlesztésében.
P Milyen emlékeket visz magával?
– Számos olyan emlékem van, amelyeket
gondosan őrzök majd, de nagykövet kollégáim többségéhez képest sokkal jobb helyzetben
vagyok. Ugyanis én bármikor egy szempillantás alatt könnyen visszatérhetek. Biztos,
hogy rendszeresen vissza is fogok jönni.
Ugyanakkor sok minden fog hiányozni, például a magyar barátaim, illetve ennek az elbűvölő városnak a hangulata, kulturális lüktetése, rendkívüli szépsége és látnivalói. Nagyon fog hiányozni ez a kozmopolita város és
különösen a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a
Műcsarnok eseményein való részvétel. Budapest nagyon különleges, olyan, mintha más
fővárosok egyedi keveréke lenne. Budapesten
az ember keblére ölelheti a világot.
P Milyen tapasztalatokat szerzett, mialatt Szlovénia nagyköveteként Magyarországon élt és dolgozott?
– Hangsúlyoznom kell, hogy magyar kollégáim mindig pozitívan viszonyultak a jószomszédi kapcsolatok erősítéséhez. Egyfajta
kölcsönös bizalom áll fenn Szlovénia és Magyarország között, amelyet véleményem szerint talán a kiváló katonai együttműködés
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tries. What are Your major achievements in Hungary?
– When you are building a relationship,
there is always a personal touch to it. I am
glad that I was able to establish such sincere
and personal ties with many important stakeholders, both with officials as well as various
public figures. It also needs to be acknowledged that there has been a very frank, close
and friendly relationship between the two
countries in past 30 years.
For a diplomat, especially a head of mission, it is a privilege, but at the same time a
much greater responsibility to represent a
neighbouring country – given the intensity,
comprehensiveness and full diversity of our
relationship.
I am leaving Hungary with a sense of accomplishment that relates in particular to
advancement in economic relations. We have
made progress in mutual investments, not
only Hungarian investments of blue-chip
companies in Slovenia, but also high-tech
niche producers from Slovenia in Hungary.
During my past 4 years, the two neighbouring countries progressed in building
physical links of infrastructure that has been
lacking. Slovenia is now building a missing
section of a high-voltage electricity interconnector, connecting the power grids of the two
countries. We are also advancing in reaching
the final agreement on a gas pipeline corridor
connecting Hungary, Slovenia and Italy.
Important to mention that in these years
– thanks to Hungary – the missing part of
the M70 motorway was built. So today we

P What will You take with You as a
memory?
– The memories are manifold and I will
cherish them, but in comparison to most of
my fellow colleagues' ambassadors I am far
better off. Namely, I can always easily come
back in a blink of a moment. And I am sure
I will return on regular basis. However, I will
miss my Hungarian friends, and the vibe of
this charming city, its cultural beat, its outstanding beauty, and features. I will miss its
cosmopolitan nature. In particular, I will miss
attending the events in the Liszt Ferenc Academy of Music and Műcsarnok. Budapest is
so special, it is a blend of other major capitals.
When you are in Budapest, you embrace the
world.
P What are Your experiences while
working and living in Hungary as Ambassador of Slovenia to Hungary?
– I have to underline that my Hungarian
counterparts have always been positively inclined to further strengthen our neighbourly
relationship. There is a sense of mutual trust
between Slovenia and Hungary, which in my
view is perhaps best reflected by excellent
military collaboration. After all, it is Hungary that guards the Slovenian sky with its
fighter-jets. Recently, more than 150 Slovenian soldiers took part in the Black Swan
2021 regional special forces military exercise.
We also share a great responsibility in relation to our two minorities – the Slovenian
minority living in Rábavidék and the Hungarian minority living in Muravidék. Their
protection and well-being, their legal status
in both countries has always been secured to
the highest standard. I am pleased to say that
their future development remains within the
determined framework corresponding to high
expectations of both sides regarding the protection of their national identities.
One of my priorities has also been to promote tourism flows between the two countries. During these years we have invested
especially in presenting the Slovenian tourism
potentials to Hungarian guests. I would like
to emphasise that at least – until the outbreak

tükröz a legjobban. Végtére is Magyarország
vadászgépei őrzik a szlovén égboltot. A közelmúltban több mint 150 szlovén katona vett
részt a különleges erők Fekete Hattyú 2021
névre hallgató regionális katonai gyakorlatán.
Osztozunk a két kisebbség – a rábavidéki
szlovén és a muravidéki magyar kisebbség –
iránt vállalt komoly felelősségben. Védelmüket, jólétüket és jogi státuszukat mindkét
ország mindig a legmagasabb színvonalon
biztosította. Örömmel mondhatom, hogy
of Covid-19 – the growth of Hungarian tourists coming to Slovenia was over 10% annually. It is now common to hear the Hungarian language, which is a melody to my ears,
in all major Slovenian ski resorts, beaches and
cities.
P What will be Your next posting?
– I am returning to the Ministry of Foreign Affairs in Ljubljana. My next mission
will be carried out in the area of multilateral
affairs, more specifically in the field of international development cooperation and humanitarian aid. In this regard I am also looking forward to collaborating with the Hungarian side. I am confident that Slovenia and
Hungary will work closely in their capacities
as Presidency of the Council of the EU and
V4 countries respectively. When it comes to
our priorities and given many similar interests
that we share, I look forward to Hungary´s
support in implementing them.
As to the prospects of my next foreign
posting I believe that once more unexpected

jövőbeli fejlődésük továbbra is azon meghatározott keretek között
marad, amely megfelel
mindkét fél magas elvárásainak nemzeti identitásuk védelmével kapcsolatban. A két ország közötti turisztikai forgalom
bővítése is a prioritásaim
között szerepelt. Az eltelt
években kiemelt figyelmet fordítottunk arra,
hogy bemutassuk a szlovén idegenforgalmi lehetőségeket a magyar vendégeknek. Szeretném
hangsúlyozni, hogy – a
koronavírus-járvány kitöréséig – a Szlovéniába
érkező magyar turisták
száma évente több mint
10 százalékot tett ki. Ma
már minden nagyobb szlovén síterepen, strandon és városban sokszor hallani magyar beszédet, amely zene füleimnek.

ne, hogy a két ország szoros munkakapcsolatban lesz, Szlovénia az EU Tanácsának elnökségi szerepében és Magyarország a V4-országok elnöki tisztségében. A prioritásainkat
és érdekeinket illetően sok a hasonlóság, ezért
számítok Magyarország támogatására azok
megvalósításában. Ami a következő külföldi
kiküldetésemet illeti, ismét váratlan fordulatra lehet számítani. Személy szerint abban
reménykedem, hogy az európai és a közelkeleti kiküldetések után Ázsiába fognak kinevezni.
P Ha nem diplomata lenne, mivel foglalkozna szívesen?
– Imádom a művészetet, és az irodalmon
belül a regények vonzanak a leginkább. Bár
magam is próbálkoztam az írással, rájöttem,
hogy egyelőre a fényképezés megfelelően helyettesítheti, mivel az kevésbé időigényes elfoglaltság. Az elmúlt évtizedben meg is jelent
egy fotógyűjteményem a Közel-Kelet és Magyarország tájairól.

P Mi lesz a következő megbízatása?
– Most visszatérek Ljubljanába, a külügyminisztériumban multilaterális ügyekkel
fogok foglalkozni, pontosabban nemzetközi
fejlesztési kooperációval és humanitárius segítségnyújtással. E tekintetben is várom az
együttműködést a magyar féllel. Bízom ben-

P Mi a búcsúüzenete?
– Ez az időszak soha nem látott kihívásokat hozott. Ezeket alaposan meg kell figyelnünk, és integrálnunk kell őket új valóságunkba. Az én szakterületemen is jelentős
átalakulások mennek végbe. Ezzel együtt,
akárcsak bármely más hivatásban, az ember
csak kitartással, állhatatossággal és őszinte
lelkesedéssel lehet sikeres és érhet el érdemi
teljesítményt.

can be expected. However, personally, after
my postings in Europe and the Middle East,
I hope for my next assignment to be in Asia.

with persistence, endurance and genuine enthusiasm.
Anna Popper

P What would You like to be if not a
diplomat?
– I am an art-lover and when it comes to
literature, fiction novels are ultimately appealing to me. While being tempted to write a
fiction piece myself, I realised that until then
photography serves as an adequate substitute
because it is far less time-consuming. So in
the course of the last decade a collection of
landscape photos featuring the Middle East
and Hungary emerged.
P What is Your farewell message?
– The present time brings unprecedented
challenges. We have to observe them carefully and learn to integrate them into our new
realities. Even the nature of my profession is
subject to a significant change. Nevertheless,
like in any other profession one can only succeed and make a meaningful contribution
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