„Tanulnak egymástól, egymás kultúrájáról”

Interjú Kiss Lászlóval, a Seychelle-szigetek magyarországi tiszteletbeli főkonzuljával

“They learn from each other and from each other’s culture”

Interview with László Kiss, Honorary Consul General of the Seychelles

PP Milyen múltra tekintenek vissza a
Seychelle-szigetek és Magyarország
diplomáciai kapcsolatai?
–– A Seychelle-szigetek függetlenségét
pontosan negyven évvel ezelőtt, 1976-ban
kiáltották ki, előtte brit fennhatóság alatt állt.
Magyarországgal már az államalapítást követő évben, 1977-ben felvették a diplomáciai
kapcsolatot. A téma iránt bővebben érdeklődők figyelmébe jó szívvel ajánlanám egy fiatal
ELTE-s kutató, Kocsev Bence írását, aki a
diplomamunkájában a két ország bilaterális
kapcsolatainak fejlődésével foglalkozott,
melyhez magyar és nemzetközi levéltárak
anyagából egyaránt merített. A nagyobb afrikai országok diplomáciájáról, mint például
Algéria vagy Egyiptom könnyebb tájékozódni, hiszen számos feljegyzés, tanulmány érhető el róluk. A terveink között szerepel, hogy
a kis afrikai országokról is készüljenek átfogó,
tudományos igényű munkák, amelyeket
könyv formájában jelentetnénk meg.

La Digue-sziget

PP A Seychelle-szigeteknek 1998-ban
lett magyarországi tiszteletbeli konzulja, 2012 óta főkonzulja. Hogyan került
kapcsolatba az országgal?
–– Először 1993-ban jártam ott, tanácsadóként dolgoztam a seychelle-i kormánynak,
majd egy idő után megkérdezték, hogy volna
e kedvem képviselni az országot. Ezt persze
kemény munka előzte meg, amivel kiérdemeltem a bizalmukat. Sok minden történt ott
az elmúlt 20 év alatt, az egyik legnagyobb
lépés az volt, hogy az egypártrendszerből átalakultak demokratikus berendezkedésű társadalommá. Jelenleg az ellenzék van többségben, amely még a fejlett országokban is elég
ritkának mondható.
PP Mennyire érezhető az országban a
multikulturalizmus?
–– A szigetet főként fekete-afrikaiak, francia, angol, indiai, arab és kínai bevándorlók
utódai lakják. Nagyon békésen élnek együtt,
tanulnak egymástól, egymás kultúrájáról. Ez
Afrikában különösen nagy eredmény.
PP Mikorra tervezi legközelebbi útját a
szigetre?
–– Ha el kell valamit intézni, akkor azonnal repülőre pattanok. A mai technikának
hála azért a távolból is tudok intézkedni. Na-
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A Seychelle-szigetek Afrika egyik legkisebb,
de annál sokszínűbb országa, melyben békésen élnek együtt, és hatnak egymásra a különböző kultúrák. A szigetország történetéről
és Magyarországgal való kapcsolatáról Kiss
László tiszteletbeli főkonzult kérdeztük.

The Seychelles are one of the smallest but most
colourful countries of Africa, where various
cultures live together and influence each
other in peace. László Kiss, Honorary Consul
General of the islands talks about the history
of the country and its relations with Hungary.
PP What history does the diplomatic
relations of the Seychelles and Hungary have?
–– The independence of the Seychelles was
declared 40 years ago in 1976. Previously the
country was under British rule. Diplomatic
relations with Hungary were established in
the year of the founding of the state in 1977.
For those who are more interested in the
topic I would recommend a study by Bence
Kocsev, a young scholar of ELTE University.
In his thesis he wrote about the development
of bilateral relations of the two countries, for
which he used sources from Hungarian and
international archives. It is easier to gain information about the diplomatic relations of
bigger African countries such as Algeria or
Egypt, because there are many records and
studies accessible. We are planning to have
comprehensive, scholarly studies about the
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gyon fontosnak tartom a szakmai és az emberi kapcsolatok ápolását is. Az ottani magyar
konzulátussal folyamatos a konzultáció, például napi szinten megkapom a hírösszefoglalókat. A legutóbb novemberben jártam a
szigeten, és természetesen idén is tervezek egy
hosszabb utat, amelynek időpontja még a
teendők és a találkozók megszervezésétől
függ.
PP A Seychelle-szigetek Afrika egyik
legalacsonyabb lélekszámú állama. Hogyan élnek ott az emberek? Milyen
megélhetési források állnak a rendelkezésükre?
–– Így van, egy alig több mint 90 ezres lélekszámú országról beszélünk. Diplomáciai
szempontból nézve ez nagyon előnyös, mert
viszonylag rövid út vezet el odáig, hogy kapcsolatba lehessen kerülni döntéshozókkal. Ott
mindenki ismer mindenkit, és hamar híre kel
az eseményeknek, akárcsak egy magyar kisvárosban. A Seychelle-n a legfontosabb gazdasági ágazat a halászat, Európa nagy részét onnan
látják el tonhallal. Ezt követi az idegenforgalom, majd a pénzügyi szolgáltatások. Nem
könnyű egyébként egy ilyen kis ország költségvetését kezelni, hiszen nekik ugyanúgy szükségük van például parlamentre, bírákra, rendvédelmi szervekre. Ezeket a költségeket pedig
az ott élő 90 ezer embernek kell kitermelni.
Társadalomfilozófiailag is érdekes belegondolni, hogy miként szervezik meg az életüket.
PP Milyen lehetőségek vannak a felsőoktatás terén?
–– 2010-ig az ország nem rendelkezett felsőfokú intézménnyel, a diákoknak azonban
az állam támogatásának köszönhetően volt
lehetőségük külföldi ösztöndíjakat igénybe
venni. A családnak pedig garanciát kellett
vállalnia, hogy vissza is jönnek dolgozni. Sokan tanulnak Kínában és Angliában is. Óriá
si mérföldkő, hogy hét éve alapítottak egy
saját egyetemet, ahol egyelőre gazdasági és
halászattudományi szakok indultak.
PP Mennyire népszerű az ország látogatottsága a magyar turisták körében?
–– A 2007–2008-as gazdasági válság idején a Seychelle-szigetek azon kevés országok
közé tartozott, amely még akkor is növelni
tudta az idegenforgalmi bevételét. A legtöbb
légitársaság indít oda járatot, az Emirates például napi kettőt is. A 2015-ös statisztika szerint 1200-an utaztak oda Magyarországról.
Az elmúlt 10 évben egyre több szálloda épült,
és ezáltal az árszintek is elérhetőbbek lettek.
Végh Nóra Judit
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–– Whenever something has to be arranged I get on a plane right away. Thanks to
modern technology, I can make arrangements
from far away as well. I find the cultivation
of professional and human relations very important. Consultation with the local Hungarian Consulate is continuous, and I get the
main news on a daily basis. I last visited the
islands in November. And of course I am
planning to have a longer stay this year, too.
The date depends on the arrangements of
tasks and meetings.

Életkép a Victoria Marketen

small African countries, and they could be
published in a book.
PP You became the Hungarian Honorary Consul of the Seychelles in 1998,
and since 2012 You have been the Honorary Consul General. How did You get
related to the country?
–– I first visited the place in 1993, when
I worked as a counsellor for the Government
of the Seychelles. After a while I was asked
if I wanted to represent the country. It was,
of course, preceded by hard work, which
gained their trust. A lot of things have happened in the past 20 years. One of the biggest steps was to get transformed from a
one-party system to a democratic society.
Currently the opposition has the majority,
which is rather rare even in more developed
countries.
PP How much can multiculturalism be
seen in the country?
–– The islands are inhabited mainly by the
descendents of black African, French, English, Indian, Arabic and Chinese people. They
live together in peace, they learn from each
other and from each other’s culture. It is a
great achievement in Africa.
PP When are You planning go visit the
country next?

PP The Seychelles are one of the least
populated states in Africa. How do people live there? What possibilities do
they have to make a living?
–– That is right. It is a country of slightly
over 90,000 inhabitants. In terms of diplomacy it is very advantageous, because it does
not take long to contact the decision makers.
Everybody knows everybody there, and the
news about the issues spread fast, just like in
a small Hungarian town. The most important
industry of the Seychelles is fishing. Most of
Europe receives the tuna fish from this country. The next sector is tourism, and then come
the financial services. It is not easy to manage
the finance of such a small country, because
they also need a parliament, judges and law
enforcement. These costs have to be covered
by the 90,000 people. It is interesting to think
it over from a society philosophical point of
view how they organise their life.
PP What possibilities do they have in
higher education?
–– Until 2010 the country did not have
any institutions of higher education, but due
to the state support the students could get
foreign scholarships. The families had to
guarantee that they will come back to the
country to work there. Many of them study
in China and in the UK. It was a great step
that seven years ago their own university was
founded. For the time being majors of economy and fishing are available.
PP How popular is the country with
Hungarian tourists?
–– During the economic crisis in 20072008 the Seychelles were among the few
countries that could increase revenue from
tourism. Most airlines have flights there, the
Emirates, for instance, have two a day. According to the statistics of 2015 1,200 people
from Hungary travelled there. In the past 10
years more and more hotels have been built,
so prices became more reasonable.

