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• Az erdélyi magyarok körében magasabb arányban mutatható ki az idegengyűlölet, 
mint a románok vagy magyarországi magyarok körében – jelzik az elmúlt évek kutatá-
sai. Toró Tibor kolozsvári szociológus, politológus a lapcsaládunknak adott interjúban 
elmondta: a romániai magyarokra jellemző, a marginalizált csoportokkal szembeni 
„többségi xenofóbia” Erdély-szerte jellemző, így a ditróihoz hasonló eset nem csak 
Székelyföldön, de más, magyarok lakta erdélyi területen is megtörténhetett volna.

P A P  M E L I N D A

– A Gyergyóditróban alkalmazott 
Srí Lanka-i vendégmunkások 
ügyét a média nagyrészt rasz-
szizmusként tálalta, holott kide-
rült, többéves, a vállalkozás és 
a lakosság közötti munkaügyi 
konfl iktus húzódott mögötte. 
Társadalomkutatói szemmel mi-
nek nevezhető a ditrói eset?

– Társadalomkutatóként a ditrói 
eset talán esettanulmányként lehet 
érdekes, hiszen a társadalomtudo-
mánynak nem az a célja, hogy a 
ditróiakról bármilyen formában véle-
ményt mondjon, vagy megbélyegez-
ze őket. Sőt, épp ez az attitűd készte-
tett minket Kiss Tamás kollégámmal 
a véleményünk megírására. Több 
sajtóorgánumban is megjelent, hogy 
egy súlyos munkaügyi, kizsákmá-
nyolási konfl iktus áll a hátterében. 
Azonban ahogyan ez az ügy kiala-
kult, amerre haladt, jól mutatja, hogy 
az ilyen típusú esetekben milyen az 
erdélyi magyarok konfl iktuskezelési 
repertoárja. Ditróban nem a köztu-
dott kizsákmányolás ténye, hanem a 
Srí Lanka-i vendégmunkások megje-
lenése katalizálta az ügy kirobbaná-
sát, és első körben nem munkaügyi 
konfl iktusként, hanem a bevándor-
lás ellen kereteződött.

– Az eset példátlan sajtófi gyel-
met kapott, a román média is ki-
emelten kezelte/kezeli. Mennyire 
játszott szerepet ebben az, hogy 
magyar közösség érintett?

– Arról, hogy a román média ho-
gyan keretezte, szintén sokan be-
széltek. Teljesen egyértelmű, hogy a 
román média nem azért foglalkozott 
kiemelten ezzel az esettel, mert ide-
gengyűlöletről volt szó, vagy mert a 
román nyilvánosságot ennyire foglal-
koztatja a rasszizmus kérdése. Hanem 
azért, mert az erdélyi magyarokat 
is érintette, és a román médiaorgá-
numok jelentős része ezt a vetületet 
tematizálta leginkább. A rasszizmus 
nem általános romániai problémaként 
jelent meg, hanem az erdélyi magya-
rok sajátos problémájaként. A magya-
rokra volt kihegyezve a dolog, holott 
sok más romániai közösségekben is 
ugyanígy zajlott volna le az ügy.

– A Kiss Tamás szociológussal 
közösen írt, az Átlátszó.ro portá-
lon közölt publicisztikában úgy 
fogalmaznak, hogy a ditrói eset 
„szimptomatikus a teljes erdélyi 
magyar közösségre vonatkozó-
an”. Miből következtettek erre, 

léteznek-e az állítást alátámasztó 
felmérések, adatok?

– Az elmúlt években több, az er-
délyi magyarokra és Romániára rep-
rezentatív kutatás született, melynek 
adatait össze lehet hasonlítani más 
hasonló magyarországi kérdőíves 
kutatásokkal. A legfrissebb pár hó-
nappal ezelőtt, erdélyi magyar min-
tán kérdezte le a European Values 
Study kérdőívét. Ezeknek az eredmé-
nyeit még nem sikerült feldolgozni, 
azonban segítségével európai ösz-
szehasonlításban is vizsgálható lesz 
a kérdés. Amit jelenleg tudunk, azok 
két-három éves adatok. Az idegen-

gyűlöletet olyan típusú kérdésekkel 
mérik, hogy „Ön szerint üldözteté-
sük esetén be kell-e fogadni az alábbi 
csoportokat?”, vagy „Ön szerint a be-
vándorlók inkább hasznosak, vagy 
inkább terhet jelentenek az ország 
fejlődése szempontjából?”, illetve, 
hogy mennyire ért egyet olyan ki-
jelentésekkel, mint „A bevándorlók 
miatt növekszik a bűnözés” vagy 
„A bevándorlók aláássák az ország 
kultúráját”. Egyes kérdéseknél több 
népcsoportról lehet véleményt mon-
dani, a határon túli magyaroktól, 
románoktól, ukránoktól kezdve 
a szír, afgán vagy bangladesi ál-
lampolgárokig. Jól látszik, hogy az 
erdélyi magyarok határozottabb 
idegenellenes véleményeket fogal-

maznak meg, mint a románok vagy 
a magyarországi magyarok. Míg az 
erdélyi magyarok körülbelül kilenc-
ven százaléka ellenzi az afrikai vagy 
ázsiai menekültek befogadását, va-
lamint gondolja úgy, hogy a beván-
dorlók inkább terhet jelentenek az 
országnak, addig ez az arány mind 
Romániában, mind Magyarországon 
jóval alacsonyabb. Míg a románok és 
magyarországiak között van egy kri-
tikus tömeg, amely megkérdőjelezi 
ezeket az állításokat, addig az erdélyi 
magyarok körében kvázi konszenzus 
van a migrációra és az idegenekkel 
szembeni attitűdökre vonatkozóan.

– Arról is említést tesznek, 
hogy az erdélyi magyarok ese-
tében nem kisebbségi, hanem 
„többségi xenofóbiáról” beszél-
hetünk. Mit fed ez a fogalom?

– Első ránézésre számunkra is 
dilemma volt. Azt gondolnánk, ha 
valaki egy kisebbségi közösség tagja, 
akkor szolidáris más marginális cso-
portok képviselőivel. Csak hát ez nem 
így működik. Ha valaki kisebbségi, 
az nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
minden helyzetben kisebbségiként 
viselkedik. Egy csomó helyzetben 
az erdélyi magyarok többségiként, 
intézményuralóként jelennek meg. 
Ez főleg a romákkal való viszonyban 
érhető tetten látványosan. Sok olyan 
romák által lakott település van, ahol 

a helyi demográfi ai, politikai és gaz-
dasági többséget a magyarok adják, 
ők azok, akik „döntenek” a romák 
befogadásáról vagy kirekesztéséről 
helyi szinten. Ilyen értelemben pedig 
többségi xenofóbiáról beszélhetünk. 
Egy partiumi vagy székelyföldi tele-
pülésen, ahol magyarok uralják az 
intézményeket, többségiként fognak 
viselkedni. Persze, attól nem szűn-
nek meg kisebbséginek lenni az 
államon belül, de a helyi hatalmi vi-
szonyokban ők alkotják a többséget, 
ők fektetik le a szabályokat. Ha úgy 
tetszik, ők szabják meg, melyek azok 
a terek, ahova a romákat beengedik, 
és melyekre nem. Az határozza meg, 
hogy milyen szabályok szerint zajlik 
az interetnikus viszony, aki ezeket a 
tereket uralja. Ha ezt visszavetítjük 
a ditrói esetre, az összes intézmény, 
amely szóba jöhetett a konfl iktus ke-
zelésében, „magyar intézmény” volt. 
Az más kérdés, hogy utána az állami 
hatalom, az állami erőszakszerve-

zetek is belemásztak a konfl iktusba, 
ami átalakította az erőviszonyokat és 
abban a helyzetben a magyarok már 
kisebbségiként is megjelentek. De az 
eredeti helyzetben a többségi refl exek 
működtek: saját intézményrendszerü-
ket és pozícióikat védték az emberek.

– Kiderült ugyanakkor az is, 
hogy az erdélyi magyarság nincs 
felkészülve az idegengyűlölet ke-
zelésére.

– Nem lehet rövid távon kezelni, 
nem látom, miként lehetne. Sokat-
mondó, hogy azok a szereplők, akik 
döntéshozó pozícióban vannak, a 
közösség jövőjének alakításában na-
gyobb szerepet vállalnak – politikai 
pártok, más véleményformálók –, 

sokáig kivártak, hogy mit lépjenek. 
Volt egyfajta késleltetés, ami azt mu-
tatja, hogy az idegengyűlölet kér-
dése egyáltalán nincs tematizálva 
a közbeszédben. Ezért az első lépés 
az lehetne, hogy ezt megvizsgáljuk. 
És elismerjük: van egy ilyen jelen-
ség. Kétségtelenül egy munkajogi 
konfl iktus fajult idáig, de a ditrói ese-
tet nem lehet kizárólagosan munka-
ügyi konfl iktusként tárgyalni. A két 
folyamat párhuzamosan jelen van. 
Attól, hogy van egy kizsákmányolási 
konfl iktus, még nem jelenti azt, hogy 
nincs idegenekkel szembeni eluta-
sítás. A közösségben a döntő véle-
ményformálók a vagy-vagy stratégiát 
alkalmazták. Első körben szembe 
kellene nézni azzal, hogy létezik egy 
ilyen  jelenség, és utána jöhet az, hogy 
miként tudjuk kezelni. A hozzánk leg-
közelebb álló romániai marginalizált 
csoport a magyarul beszélő romák 
közössége, amely számos magyarlak-
ta településen jelen van. Mindenkép-
pen érdemes átgondolni, hogy nekik 
van-e helyük a közösségben, és ha 
van, melyik lenne az. A kérdésre adott 
válaszban megkerülhetetlen a jelen-
leg domináns identitáskonstrukciók 
újragondolása. A másik probléma az 
informálódás kérdése. A közbeszédet 
– főleg a migrációs kérdés kapcsán – 
dominálja az idegenellenesség és a 
különböző intézmények, a média, a 
tágabb értelemben vett (helyi) elitek 
is sok esetben ugyanarra erősítenek 
rá. Ha egy erdélyi magyar ugyanazon 
impulzusokat kapja az iskolában, az 
egyháztól és a médiától, nem várható 
el tőle, hogy kritikusan viszonyuljon 
az ilyen helyzetekhez.

– Milyen megoldások kellené-
nek ahhoz, hogy ne forduljon elő 
hasonló eset?

– Elsősorban azt kell elérni, hogy 
kiegyensúlyozottabb vita alakuljon 
ki a refl ektálatlan idegenellenesség 
kérdésköréről, meg kell nézni és vál-
toztatni azon, hogy a marginalizált 
csoportok hogyan jelennek meg az 
oktatásban, a nyilvános diskurzu-
sokban. A megelőzés és a vita megje-
lenése összefügg. Első körben fontos 
lenne, hogy reális közvita alakuljon 
ki a kérdésről. Persze az emberek vé-
leménye nem változik meg egyből, 
de ha az erdélyi magyar közösségben 
árnyaltabban tárgyalnánk a kérdés-
ről, utána sokkal egyszerűbb lenne 
megtalálni a megoldásokat. Az el-
ső lépés: tisztában kell lenni azzal, 
hogy az erdélyi magyarság körében 
létezik idegengyűlölet, ami bármikor 
megjelenhet. A következő lépés a kér-
désnek az oktatási rendszerbe, helyi 
közvitákra való bevitele lehetne. Erre 
programokat is lehetne építeni, hogy 
az idegengyűlölet helyi sajátosságait 
feltárjuk, kezeljük. Persze ez nem je-
lenti azt, hogy a ditrói eset másik ve-
tületével kapcsolatban nem kell lépni. 
Beszélni kell, megoldást kell találni a 
munkavállalók kizsákmányolásra, a 
Székelyföld gazdasági helyzetére.

Túlpörgetett idegengyűlölet
Toró Tibor társadalomkutató Ditróról, az erdélyi magyarság körében mért xenofóbiáról

Toró Tibor társadalomkutató 
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