
Magyarok és cigányok

A Magyarországon élõ nemzetiségek közül kétségkívül a cigányok alkotják ma a legje-
lentõsebb népcsoportot. Ezt nemcsak lélekszámuk, jelenlétük, össztársadalmi folyama-
tokra gyakorolt hatásuk, mondhatni belpolitikai súlyuk igazolja, hanem az az össz-euró-
pai érdeklõdés is, ami a romák helyzetének rendezését új megvilágításba helyezte. Simon
Zoltán tanulmányából (is) tudhatjuk, hogy Tarja Halonen finn köztársasági elnök az Eu-
rópa Tanács közgyûlése elõtt a romákat egyenesen „pán-európai kisebbségnek” titulálta
– miközben továbbra is érzékeny témát jelent az õket érintõ statisztikai adatgyûjtés, a tár-
sadalomba való integráció és az asszimiláció kapcsolata, a kétoldalú (roma–nem roma)
felelõsség elve és a migráció-menekültkérdés jelenségének megítélése. Békési Ágnes a
magyarországi cigányok „elit” rétege, a muzsikus cigányok körében végzett érdekes
megfigyeléseket hozó szociológiai vizsgálatot: az interjúalanyok – általában sikeres em-
berek – a „cigány” jelzõ elhagyását kérték a kérdezõbiztosoktól, s náluk jelentkezik leg-
erõteljesebben az „egyszerre magyarnak és cigánynak lenni” nehéz szerepvállalása. Pik
Katalin annak okait vizsgálja, hogy a roma gyerekek miért teljesítenek sokkal gyengéb-
ben az iskolában, mint nem cigány társaik. Felmérése szerint ennek fontos oka az óvodai
távollét, illetve a cigány gyerekek nem megfelelõ iskolai elõkészítése. A galántai és
cseszneki Esterházy-uradalmon élõ XVII–XVIII. századi cigányok történetét dolgozza
fel Nádasi Edit. Az itt élõ romákat földesuruk nem kényszerítette életmódjuk megváltoz-
tatására, s helyzetük nem tartalmazott igazságtalanságot a magyar jobbágyokéhoz ké-
pest. Akorabeli források alapján mutatja ki, hogy a cigányság helyzetének romlását a pol-
gárosodás hozta magával: ekkor növekedett a szakadék a cigány és nem cigány népesség
életmódja, életszínvonala és képzettsége között. Egy, a minden magyarországi kisebbsé-
get érintõ fontos történeti eseményt idéz fel Katus László: az 1949. évi nemzetgyûlési ha-
tározat létrejöttének körülményeit és politikai jelentõségét. A Szegedre szorult Szemere-
kormány a szabadságharc végóráiban juttatta kifejezésre e határozatával, hogy a magyar
állam a nemzetiségi kérdés rendezését tekinti politikája egyik sarkalatos feladatának. A
jogszabály gyakorlati hatását már nem tudta kifejteni az események menetére, ám kije-
lölte az utat a késõbbi törvényhozás és politika számára.
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