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Az erdélyi magyarok körében 
magasabb arányban mutatha-
tó ki az idegengyűlölet, mint a 
románok vagy magyarországi 
magyarok körében – jelzik 
az elmúlt évek kutatásai. 
Toró Tibor kolozsvári szocioló-
gus, politológus a Krónikának 
adott interjúban elmondta: a 
romániai magyarokra jellem-
ző, a marginalizált csopor-
tokkal szembeni „többségi 
xenofóbia” Erdély-szerte jel-
lemző, így a ditróihoz hasonló 
eset nemcsak Székelyföldön, 
de más, magyarok lakta 
erdélyi területen is megtörtén-
hetett volna.

 » PAP MELINDA

– A Gyergyóditróban alkalmazott 
Srí Lanka-i vendégmunkások ügyét 
a média nagyrészt rasszizmusként 
tálalta, holott kiderült, többéves, 
a vállalkozás és a lakosság közöt-
ti munkaügyi konfl iktus húzódott 
mögötte. Társadalomkutatói szem-
mel minek nevezhető a ditrói eset?
– Társadalomkutatóként a ditrói 
eset talán esettanulmányként 
lehet érdekes, hiszen a társada-
lomtudománynak nem az a cél-
ja, hogy a ditróiakról bármilyen 
formában véleményt mondjon, 
vagy megbélyegezze őket. Sőt 
épp ez az attitűd késztetett min-
ket Kiss Tamás kollégámmal a 
véleményünk megírására. Több 
sajtóorgánumban is megjelent, 
hogy egy súlyos munkaügyi, ki-
zsákmányolási konfl iktus áll a 
hátterében. Azonban ahogyan ez 
az ügy kialakult, amerre haladt, 
jól mutatja, hogy az ilyen típusú 
esetekben milyen az erdélyi ma-
gyarok konfl iktuskezelési reperto-
árja. Ditróban nem a köztudott ki-
zsákmányolás ténye, hanem a Srí 
Lanka-i vendégmunkások megje-
lenése katalizálta az ügy kirobba-
nását, és első körben nem mun-
kaügyi konfl iktusként, hanem a 
bevándorlás ellen kereteződött.

– Az eset példátlan sajtófi gyelmet 
kapott, a román média is kiemel-
ten kezelte/kezeli. Mennyire ját-
szott szerepet ebben az, hogy ma-
gyar közösség érintett?
– Arról, hogy a román média ho-
gyan keretezte, szintén sokan 
beszéltek. Teljesen egyértelmű, 
hogy a román média nem azért 
foglalkozott kiemelten ezzel az 
esettel, mert idegengyűlöletről 
volt szó, vagy mert a román nyil-
vánosságot ennyire foglalkoztat-
ja a rasszizmus kérdése. Hanem 
azért, mert az erdélyi magyarokat 
is érintette, és a román média-
orgánumok jelentős része ezt a 
vetületet tematizálta leginkább. 
A rasszizmus nem általános ro-
mániai problémaként jelent meg, 
hanem az erdélyi magyarok sajá-
tos problémájaként. A magyarok-
ra 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 vonatkozóan”. 
Miből következtettek erre, létez-
nek-e az állítást alátámasztó fel-
mérések, adatok?
– Az elmúlt években több, az er-
délyi magyarokra és Romániára 
reprezentatív kutatás született, 
melynek adatait össze lehet ha-
sonlítani más hasonló magyar-
országi kérdőíves kutatásokkal. 
A legfrissebb pár hónappal ezelőtt 
erdélyi magyar mintán kérdezte le 
az European Values Study kérdőí-
vét. Ezeknek az eredményeit még 
nem sikerült feldolgozni, azon-
ban segítségével európai össze-
hasonlításban is vizsgálható lesz 
a kérdés. Amit jelenleg tudunk, 
azok két-három éves adatok. Az 
idegengyűlöletet olyan típusú 
kérdésekkel mérik, hogy „Ön sze-
rint üldöztetésük esetén be kell-e 
fogadni az alábbi csoportokat?”, 
vagy „Ön szerint a bevándorlók 
inkább hasznosak, vagy inkább 
terhet jelentenek az ország fej-
lődése szempontjából?”, illetve, 

hogy mennyire ért egyet olyan ki-
jelentésekkel, mint „A bevándor-
lók miatt növekszik a bűnözés” 
vagy „A bevándorlók aláássák az 
ország kultúráját”. Egyes kérdé-
seknél több népcsoportról lehet 
véleményt mondani, a határon 
túli magyaroktól, románoktól, 
ukránoktól kezdve a szír, afgán 
vagy bangladesi állampolgárokig. 
Jól látszik, hogy az erdélyi magya-
rok határozottabb idegenellenes 
véleményeket fogalmaznak meg, 

mint a románok vagy a magyar-
országi magyarok. Míg az erdélyi 
magyarok körülbelül kilencven 
százaléka ellenzi az afrikai vagy 
ázsiai menekültek befogadását, 
valamint gondolja úgy, hogy a 
bevándorlók inkább terhet jelen-
tenek az országnak, addig ez az 
arány mind Romániában, mind 
Magyarországon jóval alacso-
nyabb. Míg a románok és magyar-

országiak között van egy kritikus 
tömeg, amely megkérdőjelezi eze-
ket az állításokat, addig az erdélyi 
magyarok körében kvázi konszen-
zus van a migrációra és az idege-
nekkel szembeni attitűdökre vo-
natkozóan.

– Ezek az adatok egész Erdélyre 
szignifi kánsak, vagy csak a tömb-
magyar területekre?
– A teljes erdélyi magyarságra 
vonatkoznak, nemcsak a Székely-
földre. Ezt fontos kihangsúlyozni. 
Az erdélyi magyar diskurzusban 

sokan hajlamosak orientalizál-
ni a Székelyföldet, hogy csak ott 
történhetnek meg ezek a dolgok, 
máshol nem. Az adatok azt mu-
tatják: az, hogy az idegenellenes-
ség legyen az első válaszreakció 
egy konfl iktushelyzetben, Erdély 
más magyarlakta területein bár-
hol megtörténhetett volna. Persze 
a keret nem mindenhol ugyanaz. 
Kolozsváron nyilván nehezen el-
képzelhető egy, a ditróihoz hason-
ló munkaügyi konfl iktus kialaku-

lása. De szakmai szempontból a 
kérdés nem így vetődik fel, hanem 
hogy például Sepsiszentgyörgy 
és Szatmárnémeti, vagy Gyergyó-
ditró és Túrterebes között van-e 
jelentős különbség. A válasz pe-
dig egyértelmű: nincs.

– És mivel magyarázható, hogy 
az erdélyi magyarok körében na-
gyobb méreteket ölt az idegengyű-
lölet, mint általában Romániában, 
vagy akár Magyarországon?
– Ez egy sajnálatos következmé-
nye annak a helyzetnek, ami-
ben az erdélyi magyarok van-
nak. A román társadalomban az 
idegen gyűlöletnek létezik egy 
sajátos árnyalata. Nem volt erre 
vonatkozó kampány, nem volt te-
matizálva a kérdés, a nyilvános-
ságban szabadabban lehetett, 
lehet még mindig különböző nép-
csoportok ellen uszítani, és ez az 
erdélyi magyarokra is hat. Ellen-
tétben például Magyarországgal, 
ahol a 90-es években megvoltak 
a diszkurzív keretei annak, hogy 
miként szabad a marginalizált 
csoportokról beszélni. Romániá-
ban soha nem volt ilyen, a nyilvá-
nosságban megjelenő pár elítélő 
cikken kívül soha nem volt igazi 
következménye annak, ha vala-
ki a romák, magyarok vagy más 

marginalizált közösségek ellen 
uszított. Ez egy refl ektálatlan 
idegengyűlölet, ami Romániában 
megvolt, és az erdélyi magyarok 
is beleszocializálódtak. Magyar-
országon a kétezres évek második 
felében ez a diszkurzív rend meg-
dől, és a 2015-ös migrációs válság 
kapcsán elsősorban a magyar 
közmédia intézményesít egy bi-
zonyos típusú idegengyűlöletet, 
ami a bevándorlókhoz kapcso-
lódott. De míg Magyarországon 

még voltak bizonyos védekezési 
mechanizmusok az ilyen típusú 
diskurzusokra, addig az erdé-
lyi magyarok nem rendelkeztek 
ilyennel. Úgy kapták ezt a típusú 
propagandát, instrumentalizált 
idegengyűlöletet, hogy megvolt 
a románoktól átvett „alap”, mi-
szerint ez természetes. És a kettő 
együtt hatott. Így ennek a dis-
kurzusnak sokkal nagyobb táp-
talaja volt az erdélyi magyarok 
körében, mint Magyarországon. 
Ez a kérdőívekből visszaköszön: 
bármilyen kérdést teszel fel ezzel 
kapcsolatban, megmutatkozik. 
Úgy tűnik, az erdélyi magyarok 
esetében kumulálódik a két – ro-
mániai és magyarországi – hatás.

– Léteznek korábbi felmérések, 
melyek alapján össze lehet hason-
lítani, hogy mennyire erősödött az 
idegengyűlölet az elmúlt években, 
a migránsválság kirobbanása óta?
– Az erdélyi magyarok esetében 
is több felmérés foglalkozott a 
kérdéssel, és Magyarország és Ro-
mánia esetében is rendes idősoros 
adatokon lehet követni, hogy az 
idegenellenesség kérdésköre ho-
gyan alakult. A kolozsvári Nemze-
ti Kisebbségkutató Intézeten belül 
készülünk egy olyan elemzéssel, 
ahol ezeket a kutatási eredmé-
nyeket összegyűjtjük, érdekes és 
fontos lesz a 2019 végi adatokat 
is hozzátenni, hogy lássuk, merre 
alakult az idegenellenesség az er-
délyi magyarok körében.

– Arról is említést tesznek, hogy az 
erdélyi magyarok esetében nem 
kisebbségi, hanem „többségi xeno-
fóbiáról” beszélhetünk. Mit fed ez 
a fogalom?
– Első ránézésre számunkra is di-
lemma volt. Azt gondolnánk, ha 
valaki egy kisebbségi közösség 
tagja, akkor szolidáris más mar-
ginális csoportok képviselőivel. 
Csak hát ez nem így működik. 
Ha valaki kisebbségi, az nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy minden 
helyzetben kisebbségiként visel-
kedik. Egy csomó helyzetben az 
erdélyi magyarok többségiként, 
intézményuralóként jelennek 
meg. Ez főleg a romákkal való vi-
szonyban érhető tetten látványo-
san. Sok olyan romák által lakott 
település van, ahol a helyi de-
mográfi ai, politikai és gazdasági 
többséget a magyarok adják, ők 
azok, akik „döntenek” a romák 
befogadásáról vagy kirekeszté-
séről helyi szinten. Ilyen értelem-
ben pedig többségi xenofóbiáról 
beszélhetünk. Egy partiumi vagy 
székelyföldi településen, ahol 
magyarok uralják az intézménye-
ket, többségiként fognak visel-
kedni. Persze attól nem szűnnek 
meg kisebbséginek lenni az ál-
lamon belül, de a helyi hatalmi 
viszonyokban ők alkotják a több-
séget, ők fektetik le a szabályo-
kat. Ha úgy tetszik, ők szabják 
meg, melyek azok a terek, ahova 
a romákat beengedik, és melyek-
re nem. Az határozza meg, hogy 
milyen szabályok szerint zajlik az 
interetnikus viszony, aki ezeket a 

Toró Tibor: szembe kell nézni azzal, hogy létezik idegengyűlölet, és utána jöhet a jelenség kezelése

 » Úgy tűnik, az erdélyi 
magyarok esetében ku-
mulálódik a két – romá-
niai és magyarországi 
– hatás.
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TORÓ TIBOR TÁRSADALOMKUTATÓ DITRÓRÓL, AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG KÖRÉBEN ÉSZLELT „TÖBBSÉGI XENOFÓBIÁRÓL”

„Idegengyűlöletben szocializálódtak a magyarok”




