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„Azt üzenem a ditróiaknak, hogy 
őrizzék meg nyugalmukat, ne 
hagyják magukat manipulálni, 
és utasítsák el a szélsőségesség 
minden formáját” – nyilatkozta 
Kelemen Hunor a Hargita megyei 
községben kirobbant, országos-
sá dagadó botrány kapcsán. Az 
RMDSZ elnöke a román közbe-
szédben terjedő, lesújtó vélemé-
nyekre reagálva hangsúlyozta: 
nem lehet megbélyegezni egy 
egész közösséget „egy egzaltált 
lelkész és egyes személyek miatt”.

 » KRÓNIKA

N yugalomra és a szélsőséges 
nézetek elutasítására intette a 
ditróiakat a Mediafax hírügy-

nökségnek adott nyilatkozatában 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ-elnök 
emlékeztetett: a szövetség már szer-
dán állást foglalt a ditrói kérdésben, 
amikor a gyűlölet minden formáját 
elutasította. Kijelentette: nem lehet 
megbélyegezni egy egész közösséget 
és nem lehet a kollektív bűnösség 
elve szerint ítélkezni „egy egzaltált 
lelkész és egyes személyek miatt, akik 
elfogadhatatlan, fenntarthatatlan vé-
leményt fogalmaztak meg”. „Azt üze-
nem a ditróiaknak, hogy őrizzék meg 
nyugalmukat, ne hagyják magukat 
manipulálni, és utasítsák el a szélső-
ségesség minden formáját” – idézte 
az MTI a politikust.

Kelemen Hunor: szívesen látott
a két vendégmunkás
Kelemen Hunor arra fi gyelmeztetett, 
hogy súlyosan téved, aki a ditrói eset 
kapcsán arra a következtetésre jut, 
hogy a magyarok szélsőségesek, az 
RMDSZ szélsőséges. „Sem a progra-
munkban, sem a nyilatkozatainkban 
nem fognak erre példát találni. Lehet, 
hogy itt egy telhetetlenebb, durvább 
vállalkozó áll az egyik oldalon, és 
sértett emberek a másik oldalon, de 
ami történt, nem jellemző a közösség-
re, az RMDSZ-re pedig a legkevésbé. 

A két Srí Lanka-i vendégmunkás nem 
illegális bevándorló, hanem törvé-
nyesen jöttek dolgozni. Szükség van 
a munkaerőre, és szívesen látottak” – 
fogalmazott Kelemen Hunor.

Rareș Bogdan: a Fidesz terjeszti
a gyűlölködő retorikát
A ditrói vendégmunkások ügye egyéb-
ként továbbra is az érdeklődés közép-
pontjában áll, a történtekre a vezető 
román politikusok, közéleti személyi-
ségek, és a román állam intézményei is 
reagáltak. Rareș Bogdan, a kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke 
vasárnap úgy vélte, hogy a ditrói ügy 
kényes helyzetbe sodorja Romániát 
Európában. Úgy vélte: a gyűlölködő 
retorikát a Fidesz terjesztette el Ro-
mániában is. Hasonló szellemben vé-
lekedett Ioan Aurel Pop történész, a 
Román Akadémia elnöke. Szerinte a 
ditrói esetnek mélyebb gyökerei van-

nak, amelyek az intoleranciához, a ki-
rekesztéshez, a xenofóbiához és a rasz-
szizmushoz vezetnek. Az Akadémia 
elnöke megemlítette: a magyar állam 
restriktív és diszkriminatív politikát 
folytat az idegenekkel szemben, „fa-
lakat és kerítéseket” épített az ország 
határára, és a székelyföldieket a ma-
gyarországi televíziókon keresztül éri 
el ennek a hatása. Kijelentette: Romá-
nia teljesen másként tekint erre a kér-
désre (a bevándorlásra), Ditró pedig 
Románia területén van, és „a román 
törvényeknek, moralitásnak, és állam-
politikának kell alávetnie magát”.

Az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) szombaton hivatalból 
indított rasszizmus miatt eljárást a 

pékség vezetői ellen, akik a falugyű-
lésnek küldött levelükben közölték, 
hogy kivonják a két Srí Lanka-i péket 
a kenyérkészítés folyamatából, és se-
gédmunkásként alkalmazzák őket. 
Vasárnap a pékség illetékesei közle-
ményben tudatták: tekintettel arra, 
hogy a falu közgyűlése elutasította a 
bocsánatkérésüket és a kompromisz-
szumos javaslatukat, nem változtat-
nak a két ázsiai pék munkabeosztá-
sán. Azt is közölték, hogy mindent 
megtesznek a konfl iktus lecsillapítá-
sáért, a konfl iktus kirobbanása óta 
ugyanis visszaestek az eladásaik. A 
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 
vasárnap közölte, hogy gyűlöletkeltés 
miatt indított kivizsgálást Ditróban.

Legálisan dolgozik
a két ázsiai pék
Tegnap a munkaügyi hatóság indított 
ellenőrzést a ditrói pékségben. Azokat 
a panaszokat vizsgálja ki, amelyeket 
a szombati falugyűlésen a pékség ko-
rábbi alkalmazottai fogalmaztak meg. 
Dorin Male, a Hargita megyei munka-
ügyi felügyelőség vezetője tegnap arról 
tájékoztatta az Agerpres hírügynöksé-
get, hogy a munkaviszonyokat, a mun-
kahelyi biztonságot és egészségügyi 
körülményeket vizsgálják. A két Srí 
Lanka-i munkás ügyében Dorin Male 
elmondta: a bevándorlási hivatallal 
együttműködve ellenőrizték munkavi-
szonyukat, és megállapították, hogy a 
két ázsiai férfi  legális körülmények kö-
zött dolgozik a pékségben.

Az 5500 lakosú, 98 százalékban 
magyarok lakta gyergyószéki Ditró-
ban január közepén állt munkába 
két Sri Lanka-i pékmester, akiket a 
pékséget működtető helyi vállalkozó 
munkaközvetítő cég segítségével szer-
ződtetett, miután megelégelte, hogy 
nem talál helyben számára megfele-
lő munkaerőt. A sötét bőrű pékeket 
bevándorlóknak tekintette a község 
lakosságának egy része, és ellensége-
sen viszonyult hozzájuk. A szombat 
délelőtt tartott falugyűlésen kiderült: 
a faluközösség haragja elsősorban a 
pékséget működtető helyi származású 
vállalkozó ellen irányul, aki azért nem 
talál helyi munkavállalókat, mert em-
bertelenül bánik az alkalmazottaival.

KELEMEN HUNOR RMDSZ-ELNÖK NYUGALOMRA ÉS A SZÉLSŐSÉGEK ELUTASÍTÁSÁRA INTETT

Ditró: nem a megbélyegzésre

Erdélyi tudósítások 2020. február 4.
kedd

Idegengyűlölettől
szemforgatásig

„Mindegy, kit veszel el, kisfi am. Csak a te fajtád legyen” 
– hangzott többször is nagyanyám hasznosnak szánt útra-
valója kölyökkoromban. Hogy idegengyűlölő, ne adj Isten 
rasszista volt-e a nagyanyám, azt én nem tudom. Viszont 
amiatt is csodálattal tekintettem rá mindig, hogy a máso-
dik világégés lezárásának zavaros időszakában gondolko-
dás nélkül követte a nagyapámat egy idegenné lett ország-
ba, amelynek hivatalos nyelvét sohasem tudta elsajátítani, 
mégis itt élte le az életét.

Hogy mennyire xenofóbok, rasszisták a gyergyóditrói 
polgárok, szintén nem áll módomban megítélni. Bizonyá-
ra akadnak közöttük, akik véresen komolyan gondolják, 
sőt akár be is váltanák a világhálón, közösségi oldalakon 
a Srí Lankából alkalmazott vendégmunkások kapcsán el-
eresztett fenyegetéseket. De a botrány kirobbanása óta 
valószínűleg belátták, hogy mentalitásuk, magatartásuk 
nemcsak a büntető törvénykönyvbe ütközik, hanem ellen-
tétes az emberi jóérzéssel is. Sokkal hasznosabb, előre-
mutatóbb lenne, segítené az országossá dagadt botrány 
csillapítását, sőt még okulásként is hatna valamennyiünk 
számára, ha az ázsiaiak foglalkoztatása okán kipattant til-
takozás miatt nem kiáltanánk ki kollektíven idegengyűlölő-
nek a gyergyószéki település lakosságát, a székelyföldi, 
erdélyi magyarokat. Mert hogy a cejloni pékek fogadtatása 
apropóján napok óta a csapból – televízióból, rádióból, 
világhálóból, nyomtatott sajtóból – is az folyik, hogy a ma-
gyarok a velejükig gyűlölik az idegeneket, mindenekelőtt 
persze a románokat, akiket szisztematikusan elüldöznek 
azokról a vidékekről, ahol ők élnek többségben. Roppant 
veszélyes általánosítás lett úrrá román politikusokon, véle-
ményformálókon, kommenthuszárokon, és mindez sajnos 
egyáltalán nem véletlen. A hajmeresztő túlzások és hason-
latok, a ditrói „etnikai tisztogatás”, „Ku-Klux-Klán” elősze-
retett emlegetésével a többségi társadalom bizonyos tagjai 
intoleráns, az idegeneket maga mellett nem tűrő közösség-
ként igyekeznek láttatni az erdélyi magyart, amelynek – és 
itt jön egy újabb, a hajánál fogva előrángatott párhuzam – 
értelemszerűen nem járnak azok a kisebbségi jogok, ame-
lyeket harminc éve követel magának. Egy falu lakossága és 
egy helyi vállalkozó között régóta szunnyadó feszültséget 
próbálnak kivetíteni egy 1,2 milliós közösségre, és kollektív 
bűne bizonyítékaként felmutatni. Holott ilyen alapon ugye 
a svájciakat is idegengyűlölőnek lehet beállítani, miután 
akadt olyan település az alpesi országban, amely vissza-
utasította a migránsok befogadását. Vagy en bloc a brite-
ket, hiszen éppen a Brexit bekövetkeztének napján intette 
arra valaki egy londoni társasház (többségében bevándor-
ló) lakóit falragaszok útján, hogy kizárólag angol nyelven 
beszéljenek, és ha nem tetszik, költözzenek haza.

De a ditrói ügy másik perverz reakciót is kiváltott román 
honfi társaink körében. Politikusok, vállalkozók, újságírók 
hirtelen roppant érzékenyek lettek az idegengyűlöletre, és 
valósággal sütni kezdett belőlük a tolerancia. Üzletembe-
rek, megyei tanácselnökök versengve akarják „kimenekí-
teni” az intoleráns székelyek karmai közül, és alkalmazni 
az ázsiai pékeket, szociológusok fejtegetik a magyarok 
anyanyelvi oktatáshoz való ragaszkodásának tarthatatlan-
ságát, és mindenki kórusban hajtogatja, milyen befogadó 
ország Románia. Az a kolozsvári rektor, akadémiai elnök 
„értekezik” szemforgató módon, akitől a magyarok gyalá-
zása és a történelemhamisítás eddig sem volt idegen, és 
úgy int törvénytiszteletre bennünket, mintha legalábbis 
nem a román állam, a hatóságok tagadták volna meg a ha-
zai jogszabályok alkalmazását oktatási téren a magyarok 
kárára. Az az ellenzéki párt villog most jordániai és palesz-
tin származású polgároknak a választáson való indításá-
val, amely a programjában egy szót nem szentel a nemzeti 
kisebbségeknek. A képmutatás netovábbja a tolerancia 
őshazájaként beállítani Romániát, amikor tudjuk, hogy 
harminc évvel ezelőtt véres pogrommá fajult egy magyar 
nyelvű szöveg kihelyezése, amikor ma is üldözik az anya-
nyelv- és jelképhasználatot, amikor manapság is előfordul, 
hogy rászólnak az emberre, ha a nyílt utcán magyarul be-
szél, és ha ezt kikéri magának, „hazaküldik”.

A nemzetiségükért nem egyszer hátrányos megkülön-
böztetésben, megtorlásban részesült magyarokként a 
legkézenfekvőbb az lenne, ha a mostani általánosítás 
mintájára mindenestül idegengyűlölőnek tartanánk a ro-
mánokat. Egyesek hisztériakeltését, képmutatását, alap-
talan vádaskodásait azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, 
miközben egyformán szót kell emelnünk az ő és a saját 
idegengyűlölőink ellen.
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Munkában. A két Srí Lanka-i pék nem illegális bevándorló, törvényesen jöttek dolgozni

 »  Ioan Aurel Pop törté-
nész, a Román Akadémia el-
nöke szerint a magyar állam 
restriktív és diszkriminatív 
politikát folytat az idege-
nekkel szemben, „falakat és 
kerítéseket” épített az or-
szág határára, és a székely-
földieket a magyarországi 
televíziókon keresztül éri el 
ennek a hatása.




