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Nagykövet
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Őexcellenciája, Isabel Bárbara Téllez Rosete, a  
Mexikói Egyesült Államok budapesti nagykövete 
rutinos karrierdiplomata. Mi viszont szerettünk  
volna bepillantani e felelősségteljes hivatás kulisszái 
mögé is, a nagykövetasszony pedig kizárólag a 
Tropical Magazinnak adott erről exkluzív interjút. 

Ha jól tudom, hazája első női nagykövete 
Magyarországon, és hivatásos  
diplomataként ez az első tengerentúli 
állomáshelye is egyben. Mióta tölti be  
ezt a tisztséget, és mely országokban  
szolgált már nagy követként?
Néhány éve volt már mexikói nagykövet
asszony Magyarországon, Margarita 
González Gamio személyében, de hivatásos 
diplomataként valóban én vagyok az első, 
aki a hazámat Magyarországon képvise
lem. 1973ban kerültem a Mexikói Külügyi 
Szolgálathoz alkonzulként, nagykövetként 
dolgoztam Trinidad és Tobagóban, de hatás
körömbe tartozott Barbados, Grenada, Saint  
Vincent, a Grenadineszigetek, vala mint 
Saint Lucia. Ebben az országban a Karibi 
Államok Szövetségének is én voltam az 
állandó képviselője. Nagykövetként dolgoz
tam a Dominikai Köztársaságban, majd 
visszatértem Mexikóba, ahol a Személyzeti 
Bizottság elnöke lettem. Miután letelt a  
hároméves hivatali időm, a köztársasági el
nök kinevezett Magyarország nagyköveté
nek, hatáskörömet kiterjesztve Horvát
országra és Bulgáriára is.

Mit tart kiemelten fontos területnek  
a magyar-mexikói kapcsolatok  
fejlesztésében?
Mindenekelőtt szeretném emlékeztetni önö
ket arra, hogy az idén a nagykövetségünk  
fontos jubileumot ünnepel: éppen 40 éve 
álltak helyre a diplomáciai kapcsolatok  
Magyarország és Mexikó között. Úgy vélem,  
hogy a bilaterális kapcsolatoknak több 
fontos területük van, amelyeket erősíte nünk 
kell. Nagy hangsúlyt fektettünk a kul turális 
kapcsolatokra, most pedig a gazdaságra  
összpontosítunk  megalapítot tuk a  
MexikóiMagyar Kereskedelmi Kamarát,  
de kiemelt fontosságúnak tartjuk az 
egyetemi csereprogramokat, valamint a 
tudományos technikai együttműködést is, 
és igyekszünk, hogy semmit se hagyjunk 
figyelmen kívül. Kereskedelmi kapcsolatain
kon még sok a fejlesztenivaló  a mexikói és 
a magyar beruházások területén egyaránt.

Egy ilyen elfoglalt és felelősségteljes  
hivatalt viselő hölgynek, mint Önnek,  
feleségként mennyi ideje marad a  
családjára, és a családtagjai hogy élik 
meg, hogy különböző országokban,  
évekig a hazájuktól távol élnek?
Bár a munkám nagy kihívást jelent, a fér
jemmel idén ünnepeljük a 38. házassági év
fordulónkat. A fiunk 30 éves, Mexikóban él, 
mesterfokozatot szerzett jog és konfliktus
kezelés szakon. Az első években és amikor 
a Külügyminisztériumban teljesítettem 
szolgálatot, a férjem szintén a kormány
nak dolgozott, de másik minisztériumban, 
mivel ő közgazdász. Amikor megszületett 
a fiunk, számíthattunk a szüleim segítsé
gére, akik nem hagyták, hogy az unokájuk 
egyedül legyen. Azután már óvodába ment, 
és a férjemmel egymást váltva kísértük el a 
jelentősebb iskolai eseményekre. Szerintem 
ő is úgy emlékszik vissza, hogy mindig jelen 
voltunk az életében. Miután külföldre men
tünk, mindhárman támogattuk egymást, 
és jobban összetartottunk, mint bármikor 
előtte. A fiamat sosem zavarta, hogy másik 
országban kellett élnie, sőt szerintem jól  

szórakozott, és igyekezett mindent maxi
málisan elsajátítani az adott ország kultú
rájából. Akkor tért vissza Mexikóba, amikor 
elkezdte az egyetemet. A család a kulcsszó, 
hogy a költözések ellenére se essen szét az 
otthon összetartó ereje!

Van-e a kedvenc vidéke Mexikóban, és mi 
az, ami különösen megragadja benne?
Ez a legnehezebb kérdés, mert a fővárosban 
születtem, de az egész országot nagyon  
szeretem. Be kell vallanom, hogy a gyen
gém a tenger és a búvárkodás Cozumel 
szigetén. Mexikó karibi térsége valami 
egészen varázslatos, a romvárosok pe
dig a történelem gazdag tárházai. De ide 
sorolhatnám még a csendesóceáni régiót, 
a Mexikóiöblöt, a Kaliforniaifélszigetet 
stb. És ahol nincsen tenger, ott gyönyörű 
természeti szépségeket találunk, “mágikus” 
falvakat, mint San Miguel de Allende, Tax
co, Tepotzotlán, San Cristobal de las Casas, 
Tequisquiapan, amelyekről sokat lehetne  
mesélni. A főváros is csodálatos, ahol 
mindenki megtalálhatja a kedvére valót. 
Jöjjenek Mexikóba, meghívom önöket!

Isabel Bárbara Téllez 
Rosete hazája első női 
karrierdiploma tájaként 
képviseli Mexikót  
Magyarországon.
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Köszönjük a meghívást! Mexikó nem csak 
csodálatos tájai és gazdag kulturális  
öröksége, a konyhája miatt is világhírű.  
Szeret-e főzni, és mi a kedvenc étele, 
illetve itala? 
Nagyon szeretem a mexikói konyhát, de 
sajnos nem tudom olyan szívvellélekkel és 
precizitással elkészíteni a fogásokat, aho
gyan az édesanyám. Gyengém a kukorica, 
különösen a mexikói tortilla, amit bármivel 
lehet enni. Kedvenc ételeim a Chiles en 
nogada és a Mole verde de pepita,de nem is 
folytatom, mert máris éhes lettem!  
Szeretem a mandulatejet, a mályvaszörpöt, 
a narancsot vagy bármilyen gyümölcsöt.  
És természetesen a vasárnapi aperitif a  
100 százalékban agavéból készült, érlelt 
Herradura tequila.

Bevallom, hogy ettől az 
ínycsiklandó felsorolástól én 
magam is megéheztem! Mi a 
hobbija, és van-e olyan szaba-
didős tevékenység, amelynek 
különös örömmel hódol?
Igazság szerint kevés szabad
időm van, de ha akad, akkor 
szeretünk sétálni a férjemmel, 

Agustínnal. Szívesen olvasok, a férjem 
szerint falom a könyveket, és szeretek zenét 
hallgatni, énekelni, táncolni és lehet, hogy 
furcsának fog tűnni önnek, de szeretek 
meditálni és csendben lenni is. Azt hiszem, 
olyan nő vagyok, akire a végletek jellemzők.

Mit tanácsol a hazájába utazó  
honfitársainknak, mi az, amit  
feltétlenül nézzenek meg Mexikóban?
Épp az előbb említettem a kedvenc helye
imet, de ezt mindenkinek a saját ízlésére 
bíznám. A fővárost mindenképpen ajánlom, 
de a többi  attól is függhet, hogy milyen 
messzire, illetve mennyi időre utazna az 
illető. Szerintem semmiképpen sem szabad 
kihagyni az Antropológiai Múzeumot a Cha
pultepec Parkban, Teotihuacán piramisait – 
egyszóval üljenek fel egy városnéző buszra, 
rengeteg mindent érdemes megnézni!

     Szeretek meditálni és 
csendben lenni is. Azt hiszem,  
       olyan nő vagyok, akire a 
végletek jellemzők.

Ön rendkívüli karriert befutott  
közszereplő, és már sokfelé járt a világon. 
Van-e olyan ország, ahová nem  
diplomataként, hanem magánemberként 
szeretne még feltétlenül eljutni? 
Sok ilyen van, szeretnék például eljutni 
Polinéziába, utazgatnék Ázsiában, mert úgy 
vélem, hogy a világ nagyon nagy és sosem 
tudjuk megismerni mindazt, amit szeret
nénk. Valójában még a saját hazámban is 
vannak felfedezésre váró helyek, nem is 
beszélve a gyönyörű Magyarországról.

A nagykövetasszony nem 
csak tapasztalt diplomata, 
hanem a világra nyitott, 
az irodalmat, a zenét, a 
táncot és az ízletes étkeket 
is kedvelő családanya.
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