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tereket uralja. Ha ezt visszavetít-
jük a ditrói esetre, az összes in-
tézmény, amely szóba jöhetett a 
konfl iktus kezelésében, „magyar 
intézmény” volt. Az más kérdés, 
hogy utána az állami hatalom, 
az állami erőszakszervezetek is 
belemásztak a konfl iktusba, ami 
átalakította az erőviszonyokat, és 
abban a helyzetben a magyarok 
már kisebbségiként is megjelen-
tek. De az eredeti helyzetben a 
többségi refl exek működtek: sa-
ját intézményrendszerüket és po-
zícióikat védték az emberek.

– Kiderült ugyanakkor az is, hogy 
az erdélyi magyarság nincs fel-
készülve az idegengyűlölet keze-
lésére.
– Nem lehet rövid távon kezelni, 
nem látom, miként lehetne. So-
katmondó, hogy azok a szereplők, 
akik döntéshozói pozícióban van-
nak, a közösség jövőjének alakítá-
sában nagyobb szerepet vállalnak 
– politikai pártok, más vélemény-
formálók –, sokáig kivártak, hogy 
mit lépjenek. Volt egyfajta kés-
leltetés, ami azt mutatja, hogy 
az idegengyűlölet kérdése egy-
általán nincs tematizálva a köz-
beszédben. 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 
esetet nem lehet kizárólagosan 
munkaügyi konfl iktusként tár-
gyalni. A két folyamat párhuza-
mosan jelen van. Attól, hogy van 
egy kizsákmányolási konfl iktus, 
még nem jelenti azt, hogy nincs 
idegenekkel szembeni elutasítás. 
A közösségben a döntő vélemény-
formálók 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 legközelebb álló romá-
niai marginalizált csoport a ma-
gyarul beszélő romák közössége, 
amely számos magyarlakta tele-
pülésen jelen van. Mindenképpen 
érdemes átgondolni, hogy nekik 
van-e helyük a közösségben, és 
ha van, melyik lenne az. A kérdés-
re adott válaszban megkerülhe-
tetlen a jelenleg domináns iden-
titáskonstrukciók újragondolása. 
A másik probléma az informáló-

dás kérdése. A közbeszédet – fő-
leg a migrációs kérdés kapcsán 
– dominálja az idegenellenesség 
és a különböző intézmények, a 
média, a tágabb értelemben vett 
(helyi) elitek is sok esetben ugyan-
arra 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 kellenének 
ahhoz, hogy ne forduljon elő ha-
sonló eset?
– Elsősorban azt kell elérni, hogy 
kiegyensúlyozottabb vita ala-
kuljon ki a refl ektálatlan idege-
nellenesség kérdésköréről, meg 
kell nézni és változtatni azon, 
hogy a marginalizált csoportok 
hogyan jelennek meg az oktatás-
ban, a nyilvános diskurzusokban. 
A megelőzés és a vita megjelené-
se összefügg. Első körben fontos 
lenne, hogy reális közvita ala-

kuljon ki a kérdésről. Persze az 
emberek véleménye nem változik 
meg egyből, de ha az erdélyi ma-
gyar közösségben árnyaltabban 
tárgyalnánk a kérdésről, utána 
sokkal egyszerűbb lenne meg-
találni a megoldásokat. Az első 
lépés: tisztában kell lenni azzal, 
hogy az erdélyi magyarság köré-
ben létezik idegengyűlölet, ami 
bármikor megjelenhet. A követ-
kező lépés a kérdésnek az oktatási 
rendszerbe, helyi közvitákra való 
bevitele lehetne. Erre programo-
kat is lehetne építeni, hogy az 
idegengyűlölet helyi sajátosságait 
feltárjuk, kezeljük. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy a ditrói eset má-
sik vetületével kapcsolatban nem 
kell lépni. Beszélni kell, megol-
dást kell találni a munkavállalók 
kizsákmányolásra, a Székelyföld 
gazdasági helyzetére.

– A ditrói esetnél a tájékozatlan-
ság hiánya is szembetűnő volt, 

például a vendégmunkások alkal-
mazása kapcsán.
– Az is látszik, hogy az emberek 
kevés információval rendelkez-
nek arra vonatkozóan, hogy a kül-
földiek munkavállalása hogyan is 
történik, hogyan kerülnek ide. Ez 
megint túlmutat a ditrói kérdésen. 
Ennek van egy aránylag jól szabá-
lyozott módja, amit a vállalkozó 
végig is járt. Az is fontos kérdés, 
hogy mi van a munkaerőpiaccal, 
főleg a Székelyföldön. De ez már 
egy másik vita, amit szintén fon-
tos lenne felgöngyölíteni. Most 
egy pillanatra mélyen beleláthat-
tunk, de a ditrói ilyen szempont-
ból sem elszigetelt eset.

– Utaltak arra is, hogy az ilyen ese-
tek árthatnak az erdélyi magyar 
közösség helyzetének, a kisebbségi 
jogokért folytatott küzdelemnek.
– Ha megnézzük az erre szakoso-
dott román intézmények, például 
az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) jelentéseit 
vagy a nemzetközi dokumentu-
mok monitoringbizottságaihoz 
leadott román országjelentéseket, 
azt látjuk, hogy amikor a roma–
nem roma viszonyt vizsgálják, 
mindig megjelennek benne ma-
gyar–roma konfl iktusra utaló ese-
tek is. A ditróihoz hasonló ügyek 
jó eséllyel meg fognak jelenni a je-
lentésekben, mégpedig úgy, hogy 
a román állam kezelte a szituáci-
ót. És ha sok ilyen eset van, és a 
román média, nyilvánosság úgy 
keretezi ezeket, hogy a magyar 
közösség többségi xenofóbiával 
él a marginalizáltabb csoportok-
kal szemben, akkor nehézzé vá-
lik amellett érvelni, hogy erdélyi 
magyarként minket marginalizál 
a román állam. Hiszen ha meg-
teheted, te is ugyanazt csinálod. 
Mindamellett, hogy ez morálisan 
is problémás, az érvelést is nehéz-
zé teszi. Nehezen tudom elképzel-
ni, hogy meggyőzően, jó szívvel 
tudjunk arról beszélni, hogy mar-
ginalizációval állunk szemben, 
miközben ott vannak a ditróihoz 
hasonló esetek. Ezért fontos a 
diskurzus alakítása. Hogy a ma-
gyar közösség ne csak magával 
szemben alkalmazza azt az érv-
rendszert, hogy a méltányosság 
mennyire fontos, hanem akkor is, 
amikor ő van többségi pozícióban.

Falugyűlés. „Sok más romániai közösségben ugyanígy zajlott volna le az ügy, mint Gyergyóditróban”

 » A magyarokra volt ki-
hegyezve a dolog, holott 
sok más romániai közös-
ségekben is ugyanígy 
zajlott volna le az ügy.
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