
INTERJÚ
Dr. Hiller István politikai államtitkárral

– Önrõl a sajtóból már mindenki
megtudhatta, hogy Sopronban szüle-
tett és német kötõdése is van, mint
nagyon sok más soproni származású
embernek.

– A nagymamám õrzött egy
cédulát, melyre egyik õsöm két
mondatot írt rá gót betûkkel.
Németül jobban kijön a versike,
ezért mondom így: „Karl Graf bin
ich genannt, Ungarn ist mein
Vaterland.” Ez nekem nagyon so-
kat jelent: németül beszélt és
németül gondolkodott Karl
Graf, azaz Graf Károly, de néme-
tül is azt mondta, hogy Magyar-
ország a hazája. Erre büszke va-
gyok. Büszke, hogy úgy tudott
ebben az országban élni – sõt
azt állítom –, nemzetben gon-
dolkodni, hogy az õ fejében ez
egységet jelentett. Ez Közép-Eu-
rópa! Aki azt gondolja, hogy ez a
fajta kettõsség bármiféle meg-
hasonlottságot jelent, annak
fogalma sincs a közép-európai együttélésrõl, arról a
sokszínûségrõl, szépségrõl és fejlõdésrõl, amit a mi
nemzetünk bejárt! Én magyarnak vallom magam,
anyanyelvem is magyar, de otthon gyakran beszéltünk
németül. Volt egy fekete-fehér tévénk, négy csatornát
lehetett rajta fogni. Az elsõ csatorna volt a magyar tv
1, a második az ORF1, a harmadik a magyar tv 2, a ne-
gyedik csatorna pedig az ORF2. Fél nyolckor megnéz-
tük a Zeit im Bild-et, az osztrák híradót, amikor az ot-
tani külpolitika befejezõdött, akkor átkapcsoltunk a
magyar adásra, és megnéztük a magyar híradót. Min-
denféle politikai felhang nélkül állíthatom, hogy az a
család, amelyik 1529-ben tette le egy szabad királyi
városban a polgáresküt, annak a hagyományai, az újra
való nyitottsága, fogékonysága, világlátása számomra
is meghatározó volt: az egyik oldalon ott volt a polgári
stabilitás – mi például minden délben fehér abrosszal
terített asztalnál ebédeltünk –, másik oldalról pedig
az a hihetetlen nyitottság és naprakészség, ami az
idõszerû dolgokról beszélgetve, több nyelven hallgat-
va a rádiót és a tévét, úgy a szórakozásban, a kultúrá-
ban, mint a családi életben megmutatkozott. Én ezt
fontos erénynek és örökségemnek tartom.

– Aki két kultúrában és nyelven nõ fel, az „gazdag” ember.
Magyarország számára éppen az EU-csatlakozás küszöbén igen
fontosak a valóban kétnyelvû emberek. Nagyon sok, legalább
két nyelven tárgyalóképes magyar szakemberre lesz szükség. A
fiataloknak nagyobb esélyük lesz arra, hogy el tudjanak helyez-

kedni, vagy tovább tudjanak tanulni.
Azt gondolom, hogy a nemzetiségi fi-
ataloknak – pontosan a nemzetiségi
oktatás segítségével – erre komoly
esélyük van. Az igazán hatékony
nemzetiségi oktatás ma Magyaror-
szágon a két tannyelvû oktatás. A
felsõ tagozatos osztályokban azonban
hiányoznak a szaktanárok…

– Számomra a nemzetiségi
kisebbségek a nemzet szerves
és értékes részei. Évszázadok
óta együtt élnek a mindenkori
többséggel, és maximálisan
hozzájárultak ahhoz, hogy ki-
mondhassuk: magyarnak lenni
jó. Ma is így van ez, s õszintén
kívánom, hogy a jövõben még
inkább így legyen. Azt szeret-
nénk, ha a felnövekvõ nemze-
dékek nemzettudata, magyar-
ságtudata, nemzeti kisebbség-
hez való tartozásuk tudata azon
alapulna, hogy sikeresek tud-
nak lenni, hogy a tehetséget, a

szorgalmat, azt a plussz kincset, amit kaptak a szüle-
tésük révén, érvényre tudják juttatni. Ez nagyon ko-
moly feladat, melyet le lehet bontani akár a tanköny-
vekig, sõt a tanárokig is. Elsõ szinten érdemes globá-
lisan látni és kimondani, hogy ez a mi országunk szá-
mára feltétlenül érték. Márpedig ha érték, akkor két
dolgot érdemes tenni: megõrizni és fejleszteni.

Most a második lépésrõl, a fejlesztésrõl beszélek.
Egyetértek azzal, hogy a két tannyelvûség az iskolában
elõny. Ugyanakkor ez csak úgy oldható meg, ha az, aki
tanít, nem csupán jó szakember, hanem nyelvileg, pe-
dagógusként és nevelõként is megfelel a feladatnak.

Azt mondom, hogy az a lépésünk, amelyet a peda-
gógusbérek terén most tettünk: történelmi. Trefort
Ágoston és Csáky Albin minisztersége óta átlagosan
50 százalékos egyszeri pedagógus béremelés a mi or-
szágunkban nem volt! Itt a minisztériumban, a folyo-
sónkon sorban látható valamennyi, a magyar oktatás-
üggyel foglalkozó miniszter arcképe. Érdemes elmen-
ni Trefort Ágostonig! Jó sokat kell gyalogolni innen
odáig, de a példáért érdemes. Úgy gondolom, hogy
ennek a mostani béremelésnek hatásaként ma Ma-
gyarországon érdemes tanárnak lenni és tanárnak maradni.

A történet persze még nem fejezõdött be, s koránt-
sem mondhatjuk, hogy ez az, amitõl mindenki, aki el-
hivatottságot érez a pálya iránt, valóban odamegy és
ott is marad. Jelentõs részük azonban igen. Nagyon
komoly gondok voltak e téren, hiszen szakképzett
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munkaerõre, elsõsorban idegennyelv-tudással, infor-
matikai ismeretekkel más területeken is nagy szükség
van. A pedagógus-fizetések és a piaci bérek között pe-
dig öt-hétszeres volt a különbség. Következésképp ezt
csak úgy lehetett csitítani-csillapítani, hogy azt a lé-
pést, amelyrõl az imént beszéltem, megtettük. Így a
pályán maradhatnak azok a pedagógusok, akik szere-
tik a hivatásukat. Az is természetes, hogy magasfokú
nyelvismeretre és magasfokú szakmai ismeretre egy-
aránt szükség van. A nemzetiségieknek, akik anya-
nyelvként nem a magyart hozzák magukkal, vonzóbbá
kell tennünk a pedagógusi pályát, hogy lássák az elhi-
vatottság értelmét. A döntést – amit esetleg egy tizen-
éves többnyire érzelmi alapon hoz meg – egzisztenci-
álisan is meg kell alapozni, pályát, érvényesülési lehe-
tõséget kell felmutatni. Ezért tartom fontosnak a két
tannyelvû iskolák szakmai ellátottságát és felszerelé-
sét, a megfelelõ tanerõ biztosítását.

Ez persze, nem megy egyik napról a másikra és vol-
tak már a korábbiakban is jó kezdeményezések. Én azt
mondom: tizenkét évvel a rendszerváltozás után le-
gyen már végre egy kormány, amely képes tisztelni
azt, ami a korábbiakban jó volt. Persze sok minden
nem volt rendben, az emberek is így érezték, ezért lett
kormányváltás. Ami azonban jó volt bizonyos elemei-
ben, azt érdemes megtartani, és egy új rendszerben
és újabb elgondolásokban továbbvinni. Ami pedig hi-
ányzott – s valljuk be: a hazai kisebbségek oktatás-
ügye, nem beszélve a kultúráról, nem tartozott igazá-
ból a prioritások közé –, azt pótolni kell.

Azt gondolom, hogy a hazai kisebbségek helyzete
egyenértékû a határon túli magyarság ügyének ápolá-
sával. Tudom, hogy ezek súlyos szavak, én mégis nem-
zetben gondolkodom. S a nemzethez hozzátartozik a hatá-
ron túli magyarság, és hozzá tartoznak a határon belül
élõ kisebbségek is. Zsákutca és nagyon-nagyon rossz
irányba visz az a gondolkodás, amely akár érzelmi,
akár történelmi okokból egyik vagy másik elemet túl-
értékeli. Ha valaki azt gondolja, hogy csak a kisebbsé-
geket vagy csak a határon túli magyarságot kell támo-
gatni, csak az egyikrõl kell kiemelten gondoskodni, az
hibát követ el. Aki nemzetben gondolkodik, az éppen
úgy tud foglalkozni a Magyarországon élõ szlovákok
sorsával, mint a Szlovákiában élõ magyarságéval. A
kettõ ugyanis csak együtt adhatja ki azt a légkört, ami
egy sikeres Magyarországnak elengedhetetlen: amely-
ben érdemes a tehetségemet, a szorgalmamat adni a
közös sikerért, szlovákiai magyarként éppúgy, mintha
magyarországi szlovák vagyok. Egy nemzetiséget akar-
tam most csupán említeni, példaként mondtam a
szlovákokat. Lehetnének ezek románok, horvátok,
szerbek, szlovének is, hisz mindegyik ország határos
Magyarországgal, és ez a kettõsség mindenütt ugyan-
úgy fennáll.

– A szándék, amirõl most Ön beszélt – ezt külön köszönöm –
nyilván majd a támogatásokban is érezhetõ lesz és nem csupán
a politika szintjén kerül megfogalmazásra. A gyakorlatban ho-
gyan fogjuk érzékelni ez a szemléletet?

– Ahhoz, hogy ez a költségvetésben látható legyen,
elõször persze politikai akarat kell. A költségvetés tár-

gyalásai (amikor az interjú szövege nyomdába került)
elõkészítõ fázisban vannak. Tudom, szép lenne tõlem,
ha konkrét számokat mondanék, de ezek a tárgyalá-
sok, egyeztetések közepette változhatnak és változ-
nak. Senkinek sem akarok azzal csalódást okozni,
hogy nem az igazat mondom, de amíg nincs a parla-
ment által megszavazott költségvetésünk, addig min-
den csak szándék. Azt azért elmondhatom, hogy az
említett politikai akarat tükrözõdik a költségvetésben.

Mindannyian tudjuk, hogy milliárdok mennek el éppen az ok-
tatási tárcától az ún. nemzetiségi fejkvótára. Ennek felhasználását
az elõzõ kormányzati ciklusban „felszabadították”. Minden kisebb-
ség nagyon nagy vívmánynak tekintette, hogy egyáltalán kötötté
tették a felhasználást. Végre lehetett ellenõrizni, hogy nem útépítés-
re vagy járdafelújításra használják-e a pénzt az önkormányzatok.
Ezzel a felhasználás megint ellenõrizhetetlenné vált. Lát-e esélyt,
reményt arra, hogy a kötöttséget visszaállítsák?

Azt szeretném megerõsíteni, hogy ebben a kérdés-
ben is döntés elõtt, még az elõkészítési szakaszban
ajánlunk tárgyalást és egyeztetést. Nem kell azt gon-
dolni, hogy minden itt dõl el az államtitkári székben, s
ha valaki abba beleül, az onnan többet és jobban lát,
többet tud, s több lehetõsége van! Én a lehetõséget
leginkább az együttmûködés felajánlásában látom és
azt tartom fontosnak, hogy sokakkal történjen egyez-
tetés, s akik a különbözõ területeken tevékenykednek,
tehessék meg javaslataikat. Lehet, hogy vitatkozni fo-
gunk, de én a vitáktól nem félek és nem is tartok. A
különbözõ irányokból jött gondolatok összecsapása,
ami aztán majd egy irányba visz, mindig hasznos.
Pontosan értem, részletekbe menõen, amit Ön jelzett
a kötött normatívával kapcsolatban. Ebben is meg-
erõsítem a tárgyalási szándékunkat és nyitásunkat.
Jussunk közös eredményre! Én is azt szeretném, hogy
az a politikai szándék, amely a kisebbségi oktatás
megerõsítésére irányul, anyagiakban is tükrözze a po-
litikai döntéshozók szándékát. Érzékeltem én is az ön-
kormányzati választások körüli hangulatot, amely sok
esetben hátrányosan érinti a kisebbségeket. Vannak
konkrét példák, anomáliák, azonban ezek alapján óri-
ási hiba, mi több vétek volna általános következteté-
seket levonni.

Ezzel kapcsolatban engedje meg, hogy kiszálljak az
államtitkári székembõl, mert végül is én a nagyobbik
kormányzópárt egyik választott vezetõje vagyok. Ilyen
értelemben felelõs vagyok nemcsak az oktatásügyért,
hanem – az MSZP parlamenti képviselõjeként – mind-
azért, ami Magyarországon folyik. Úgy gondolom,
hogy a kisebbségek képviselete az önkormányzati vá-
lasztásokon, és a kisebbségi önkormányzatok felállítá-
sának javaslata annak idején helyes volt. Ez a rend-
szer most megerõsítésre szorul. Megerõsítésre egyéb-
ként mind a két oldalon, mert minden mûködõ és
tisztességgel mûködni kívánó nemzeti kisebbségi ön-
kormányzatnak, tagjainak és vezetõinek is az a szán-
déka, hogy valóban olyan kisebbségi önkormányzatok
álljanak fel, amelyek csakis erre a feladatra vállalkoz-
tak. Egész egyszerûen együttmûködés kell! Ugyanak-
kor a nemzeti kisebbségek politikai képviselete ma
Magyarországon még megoldatlan. A jelenlegi állapo-
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tok fenntartása tulajdonképpen senkinek sem jó. Sem
a kisebbségnek, sem a mindenkori kormányzó több-
ségnek. A megoldás nem azért nem született meg,
mert nem volt rá akarat, hanem mert a kidolgozottság
és az elfogadottság csekély volt. Az EU-ba való belé-
pés küszöbén azonban idõt, energiát és – ha szüksé-
ges – anyagiakat kell fordítani arra, hogy a nemzeti ki-
sebbségek politikai képviselete a mi országunkban
jobban kifejezésre jusson és érvényesüljön.

– Visszazökkenteném napi munkájához. Évek óta létezik az
Oktatási Kisebbségi Bizottság. Önnek mi a tapasztalata, hasz-
nosan mûködik?

– Úgy látom, hogy több tartalommal kell megtölteni.
A tényleges mûködésnek akkor van értelme – hacsak
nem a kirakatba akarjuk tenni –, ha jogosítványokkal ru-
házzuk fel. Fontosnak tartom, és javasolni fogom az Or-
szágos Köznevelési Tanácsnak, mint a közoktatásban a
törvény által is legkomolyabb jogosítvánnyal rendelke-
zõ testületnek, hogy a kisebbségi oktatás kérdésével kü-
lön szakértõi testületet bízzon meg és ezt a kérdést ala-
posan tárgyalja meg. Amennyiben ez megtörténik, ak-
kor nekünk törvényi kötelezettségünk, hogy az OKT-val
is minden kérdésben egyeztessünk. Én szociáldemokra-
taként a jogosítványaim egy részérõl szakmai alapon
szívesen lemondok. Olyan kötöttségeket javaslok,
amelyben a döntés felelõssége természetesen az
enyém, a miénk – hiszen erre kaptunk felhatalmazást és
megbízást –, de a javaslatok, a koncepcionális kérdések
valóban a szakmai testületnél dõljenek el. Én a nemzeti
kisebbségeknek ilyen értelmû ajánlatot fogok tenni, és
azt jelzem: a közeljövõben a politikai államtitkár szû-
kebb stábjához a hazai kisebbségekkel foglalkozó szak-
értõ fog csatlakozni, csakúgy miként ez már a határon
túli magyarság oktatási kérdéseivel kapcsolatban meg-
történt.

– A külföldi kapcsolatokról még néhány szót! Nagyon fonto-
sak ezek az oktatásban is…

– Már csak „személyes érintettségem” miatt is szól-
nom kell errõl. Én az Interparlamentális Unió német-
magyar vegyes bizottságának magyar elnöke vagyok,
és a németországi választásokat követõen a partne-
rem kinevezését várom. A német nagykövettel,
Wilfried Gruber úrral a közelmúltban tárgyaltunk errõl.
A külföldi kapcsolatokat minden kisebbség vonatko-
zásában, az oktatásügyben is meghatározónak tartom.
Államtitkárként a határon kívüli magyarság kérdései-
vel is aktívan foglalkozom: õsszel jártam Erdélyben,
Romániában, ahol az erdélyi magyar tudományegye-
temen tanuló magyar és román fiatalokkal, értelmisé-
giekkel találkoztam, a romániai magyar és romániai
román sajtóorgánumoknak fejtettem ki a véleménye-
met. A nemzetiségeket egyébként is hídnak tekintem,
azt gondolom, hogy ez a híd-szerep minden kisebbség
életében igen nagy jelentõségû. Minden uniós és az
Európai Unióba igyekvõ ország közös célként vallja,
hogy az együttélés, a tolerancia, a szolidaritás, a sza-
bad véleménynyilvánítás, gondolkodás igen fontos.
Én is annak tartom. Kívánatos azonban az is, hogy a
magyarországi nemzeti kisebbségek egymással is fo-
lyamatos, konzultatív, jó viszonyt alakítsanak ki, mert
– miközben minden nemzetiségnek van sajátossága,
csak rá jellemzõ tulajdonsága – s ennek szépségérõl,
értékérõl már beszéltem – vannak olyan közös ügyek
is, amelyek összekötik õket!

– Folyóiratunk, a Barátság éppen errõl szól, és jövõre a tizedik
évfolyamába lép. Már most szeretettel meghívom Önt arra a
rendezvényre, melyet ez alkalomból a Néprajzi Múzeum Dísz-
termében, márciusban tervezünk!

– A meghívást örömmel elfogadom.
Mayer Éva
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II. Magyarországi Nemzetiségi Filmszemle
2002. szeptember 15-16-án került sor a II. Magyarországi Nemzetiségi Filmfesztiválra. A házigazda Karol
Wlachovsky, és a budapesti Szlovák Kulturális Intézet volt, megrendezését támogatták a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Németor-
szági Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége és a Nemzeti Kulturális Alapprogram.

A seregszemlére a budapesti, pécsi és szegedi stúdióban dolgozó nemzetiségi stábok több mint ötven
filmet neveztek, melyek közül a zsûri a következõket díjazta:

III. díj: „Hétköznapok Bács-Kiskun megyében”, az MTV Rt. Szegedi Körzeti Stúdió Szlovák szerkesztõségé-
nek filmje, rendezõ-szerkesztõ: Antala Zsuzsanna, operatõr: Széll Zsolt, vágó: Csányi Katalin.

III. díj: „Vérnász”, az MTV Rt. Roma magazinjának alkotása, szerkesztõ: Joka Daróczi János, rendezõ: Gá-
bor Péter, operatõr: Dömötör Péter, vágó: Ferjáncz Andrea.

III. díj: „Dragovácz Márk portréja”, az MTV Rt. Pécsi Körzeti Stúdió horvát szerkesztõségének filmje, ren-
dezõ: Balázs Attila, szerkesztõ: Gugán Iván, operatõr: Bõsz Vilmos, vágó: Balázs Iván.

Gratulálunk a díjazottaknak és a nemzetiségi szerkesztõségek valamennyi munkatársának!


