Negyedszázados szolgálat
A tiszteletbeli konzulok doyenje: Bocsánczy János

25 Years of Service
Doyen of Honorary Consuls: János Bocsánczy
Many do not know, but before the change of
regime in Hungary the irst Honorary Consul
working in Hungary was appointed in 1988.
After World War II the Honorary Consulship
ceased to exist. Yet, its renewal and
continuance is symbolised by Honorary
Consul János Bocsánczy, representative of
Sierra Leone, as compared to his predecessors
he is still in service.

Sokan nem tudják, de a rendszerváltást megelőzően, 1988-ban kapta meg a működési
engedélyét az első Magyarországon működő
tiszteletbeli konzul. A második világháborút
követően megszűnt tiszteletbeli konzuli intézmény újjászületését és fennmaradását
mégis Bocsánczy János tiszteletbeli főkonzul,
Sierra Leone képviselője jelképezi, hiszen
elődeihez képest ő ma is szolgálatban van.
– Kinevezésemkor Magyarországon öszszesen két tiszteletbeli konzul rendelkezett
működési engedéllyel, egyikük azonban
néhány hét után végleg elköltözött állomáshelyéről, így 1992-től Srí Lanka-i kollégámmal csupán ketten teljesítettünk szolgálatot
Budapesten. Időközben sajnos ő is leköszönt, így ténylegesen én vagyok – huszonöt éves szolgálat után – ma is a testület
rangidős vezetője. Megtiszteltetés és komoly
felelősség a Tiszteletbeli Konzuli Testület
képviselete a fogadó államban. A napjainkra közel hatvanfős testület tagjai – egytőlegyig kiváló kollégáim – nagyszerű munkát
végeznek, az én koordinációs feladataim
elsősorban protokolláris jellegűek, doyenként rendszeresen folytatok egyeztetéseket
a magyar diplomácia irányítóival és kormányzati szereplőkkel.
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PP Főkonzul úr, afrikai kötődése közismert, nem csupán Sierra Leone vonatkozásában, de más relációkban is rendkívül aktív. Miért pont Afrika?
– Pliniust szokták idézni, az ókori tudós
szerint „Afrikából mindig jön valami új”. Én is
így gondolom. A kontinens varázsa már iatalon
rabul ejtett, s nem titok, már évtizedekkel ezelőtt
komoly potenciált láttam az afrikai gazdasági
lehetőségekben. Tapasztalatokat szereztem a
külkereskedelemben, az afrikai beruházásokban,
de még rákhalász-hajókat is üzemeltettem Afrika nyugati partjainál. Akkoriban sokat segített
műszaki érdeklődésem – az aacheni műszaki
egyetemen végeztem – és német-magyar kettős
állampolgárságom, valamint nemzetközi üzleti
tapasztalataim is előnyt jelentettek. Kétségtelen,
hogy tucatnyi afrikai országban rendelkezem
nagyon magas szintű politikai kapcsolatokkal,
személyesen ismerek államfőket, minisztereket,
egyszóval otthonosan mozgok a kontinensen.
Talán nem szerénytelenség arra utalnom, hogy
a több évtizedes tapasztalataimat nem csak a
Sierra Leone-i Köztársaság hasznosítja, jelenleg
a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete titkársága (CTBTO) mellé akkreditált Burundi képviseletet is vezetem nagyköveti rangban. A multilaterális diplomácia persze
más, mint a tiszteletbeli konzuli munka, ugyan-

– When I was appointed only two other
Honorary Consuls had permit in Hungary,
but one of them moved from his station for
good, so since 1992 we have been two in Budapest with my colleague representing Srí
Lanka. Meanwhile, unfortunately, he also
resigned, so after 25 years of service I am the
doyen of the consular corps. It is an honour
and a great responsibility to represent the
Honorary Consular Corps. Today there are
60 of them, all excellent colleagues of mine,
and they do excellent job. My coordinating
work is mainly of protocol issues, and as the
doyen I regularly have discussions with the
leaders of Hungarian diplomacy and the representatives of the Government.
PP Your Excellency, Your relations with
Africa is well-known. You are very active not only with issues of Sierra Leone,
but also in other relations. Why Africa?
– To quote Pliny, the ancient scientist:
“Africa is always producing something new.”
I am of the same opinion. he magic of the
continent mesmerised me at a young age, and
it is not a secret that even decades ago I saw
great potential in African economic opportunities. I gained experience in foreign trade,
in African investments, and I even run crabishing ships of the West coast of Africa. My
technical interest was of great help at that
time – I graduated from the Technical University of Aachen. Besides, my German-Hungarian citizenship and my international business experience meant advantage, too. I do
have high level political relations in a dozen
of African countries. I know personally heads
of states and ministers, so I am at home on
that continent. In all modesty I can also say

akkor ez utóbbi rengeteg sikerélményt ad. Naponta szembesülök a magyarországi afrikai közösség ügyes-bajos dolgaival, az adminisztratív
ügyek, a migrációs kérdések, a konzuli segítségnyújtással kapcsolatos megkeresések komoly
munkaterhet jelentenek. De örömmel teszem
mindezt. Afrikai kollégáimmal üdvözöljük a
déli nyitás politikáját, ez a politikai stratégia már
most eredményes.
PP Képviseletvezetőként milyen a kapcsolata a magyar hatóságokkal?
– Nem a kötelező diplomáciai udvariasság
mondatja velem, de ma ideális helyzetben vannak a Magyarországon szolgáló külhoni tiszteletbeli konzulok. Nem volt ez mindig így… A
Külgazdasági és Külügyminisztérium önálló
szervezeti egysége, felső vezetői szinten, politikai
kérdésként kezeli az intézményrendszer ügyeit.
Folyamatos és példaértékű az együttműködés a
miniszteri biztossal, de a tárca többi vezetőjével
is. Legutóbb Szijjártó Péter miniszter úrral találkoztam az NAÜ bécsi közgyűlésén. Számomra külön fontos, hogy budapesti státusom lehetővé teszi az üzleti életben való aktív részvételt,
ezzel pedig érdemben segíthetem nem csupán
Sierra Leonét, de Magyarországot is. Ennél többet nem is kívánhatnék.
Dr. Fodros István
that my experiences of decades are not only
be exploited by the Republic of Sierra Leone,
but also by the International Atomic Energy
Agency based in Vienna. Besides, as an ambassador I also lead the representation of Burundi accredited to the CTBTO. Multilateral diplomacy is, of course, diferent from
the work of an Honorary Consul, yet it is
more rewarding at the same time. Day by day
I am faced with the issues of the African community in Hungary. Administrative tasks,
migration issues and requests for the Consul’s
help mean a great work load. But I am happy
to do that all. My African colleagues and I
welcome the Southern Opening policy, which
political strategy has already become successful.
PP What are Your relations like with
the Hungarian authorities as a leader
of a representation?
– It is not the compulsory diplomatic politeness which makes me say that foreign
Honorary Consuls serving in Hungary have
ideal conditions. It was not like that before…
he issues of the consulates are handled by
an individual department of the Ministry of
Foreign Afairs and Trade and these issues are
handled as political ones at the highest level.

he cooperation with the commissioner and
other leaders of the Ministry is continuous
and exemplary. Lately I met Minister Péter
Szijjártó at the general Assembly of the International Atomic Energy Agency in Vienna.

It is very important to me that my status in
Budapest enables me to take an active part in
business life, and that is how I can really help
not only Sierra Leone, but also Hungary. I
could not wish for more.
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