
Amaro Drom
Az Amaro Drom (Utunk) roma közéleti

és politikai folyóirat készítőinek célja,
hogy a romák életéről, törekvéseiről pon-
tos képet kapjanak maguk a cigányok, il-
letve a velük kapcsolatban levők.

Az Amaro Dromot 1991-ben alapította
a Magyarországi Roma Parlament. (Az
MRP a független roma önszerveződés
egyik „csúcsszerve”, amely nem azonos
az Országos Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzattal.)

A lap eleinte heti rendszerességgel,
majd 1993 óta havonta jelenik meg, 32
oldalon. Közéleti-politikai irányultsága
mellett az elmúlt hét évben kisebb-na-
gyobb rendszerességgel közölte kortárs
cigány írók/költők műveit, roma képző-
művészek alkotásainak reprodukcióit,
megjelentetett könyv- és képzőművészeti
kritikákat.

Szeretnénk elérni, hogy az Amaro Drom
nélkülözhetetlen és megbízható informá-
cióforrása legyen olvasóközönségének. A
sokoldalú eseményközlésekkel fontosnak
tartjuk a civil közélet tájékoztatását, kiala-
kítva így egy szakmai, társadalmi elemző
kontrollt. A cigány civil szervezetek és az
állami szervek, valamint a társadalom tag-
jai és megnyilvánulásai között kommuni-
kációs csatornákat kívánunk nyitni a fo-
lyamatot erősítő információátadással, a
különböző érdekek, vélemények, értelme-
zések közzétételével.

Meggyőződésünk, hogy a magyaror-
szági roma művészet a magyar kultúra
szerves része, az alkotások nyilvánossá-
gának megteremtése nem csupán a ci-
gányság érdeke, habár a cigányság rep-
rezentációjában, önértékelésében és – át-
tételesen – emancipációjában betöltött
szerepe is felbecsülhetetlen. Arra törek-
szünk, hogy kicsit könnyítsünk egy első
kötet megjelentetésén vagy egy első ki-
állítás megrendezésén.

Az Amaro Drom (Utunk) ezenkívül kö-
zöl kétnyelvű, tudományos igénnyel gyűj-
tött és feldolgozott, néprajzi-nyelvi szem-
pontból releváns szövegeket is. Idő van cí-
mű rovatunk az esedékes pályázati kiírá-

sokról tájékoztat naprakészen, állandó ro-
vatainkban zenéről, filmekről, időszerű
eseményekről olvashatnak.

Szeretnénk megőrizni a lap informatív
jellegét.

A lapot kiadó Amaro Drom Ember az
emberért Alapítvány és a Magyarországi
Roma Parlament Roma Akadémia kép-
zéssorozatának közlésével, állandó mel-
lékletet jelentetünk meg. Ezzel a mód-
szerrel mintegy levelező szabadegyete-
met nyitottunk, amelyet az olvasók okta-
tási-módszertani anyagként használhat-
nak, és amely kérdéseikre, észrevételeik-
re, a témákhoz kapcsolódó szakanyaga-
ikra épül. Tapasztalataink szerint nagyon
nagy az érdeklődés az előadásokon, vitá-
kon megfogalmazott gondolatok iránt: a
roma közélet fontos dokumentumai ezek
a mellékletek.

Amaro Drom (Utunk) (Á Nasztrá
Cályé) roma lap; 1084 Budapest, Tavasz-
mező u. 6.; Tel./fax: 313-1887; E-mail:
roberts@roma.datanet.hu; Főszerkesztő:
Kerényi György; Szerkesztőségi titkár:
Fris E. Katalin.

Lungo drom
A Lungo Drom Országos Érdekvédelmi

és Polgári Szövetség (akkor, mint Lungo
Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszö-
vetség) 1992-ben hozta létre az Oktatási és
Továbbképzési Központ alapítványt,
melynek egyik alaptevékenysége a Lungo
Drom roma lap kiadása.

A lap első próbaszáma 1992 decemberé-
ben jelent meg, 12 oldalon, kétszínnyo-
mással, ezer példányszámban. Ezt követte
még egy próbaszám. E két lapszámmal pá-
lyáztunk a Magyarországi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségi Hivatalnál. A sikeres pá-
lyázat után egy teljesen új arculatú lappal
jelentünk meg, melyet folyamatosan bőví-
tettünk, s próbáltuk kialakítani sajátos ar-
culatát.

Jelenleg A/4 formátumban, 28 oldal ter-
jedelemben, havi gyakorisággal, ötezer
példányszámban, magyar nyelven jele-
nünk meg. A lap borítója full color, belső
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oldalak: fekete-fehér + 4 oldal full color +
4 oldal kétszínnyomású.

A Lungo Drom országos terjesztésű lap,
de a szomszédos országoktól kezdve az
Amerikai Egyesült Államokig és Ausztrá-
liában is olvassák.

Lapszerkesztési koncepciónk: a Lungo
Drom a híd szerepét kívánja betölteni a ci-
gányság és a többségi társadalom között.
A híd szerepét, amely összeköt és nem el-
választ. A vidék lapja vagyunk, elsősorban
a vidék cigányságát kívánjuk tájékoztatni
a legfontosabb hírekről, eseményekről, in-
formációkról.

Összegezve: legfontosabb feladatunk
a híd szerepe, az identitás megőrzése,
erősítése és minél szélesebb kör tájékoz-
tatása.

A lap teljes neve: Lungo Drom LD
(Hosszú út) roma lap; a szerkesztőség cí-
me: 5000 Szolnok, Aranka út 3.; a lapala-
pítás éve: 1993.; a bejegyzés száma:
NYTSZ B/1720/SZo/1993.; Felelős kiadó:
Farkas Flórián; Főszerkesztő: Paksi Éva.

A lap folyamatos megjelenését a Ma-
gyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-
gekért Közalapítvány teszi lehetővé.

Gyermekek
előnyben

Ez olvasható Jankovics Marcellnek, a
Nemzeti Kulturális Alap új elnökének
nyilvánosságra hozott szándéknyilatkoza-
tában. A népszerű szakember kifejezésre
juttatta: a kulturális támogatásokból mind
ez ideig hátrányos érdekérvényesítő hely-
zete miatt aránytalanul kevéssé részesült a
gyerekkorosztály. Az új kulturális stratégi-
ában e deficit pótlásának szándéka jelenik
meg.

Cigány
felzárkóztatás

Sikeres tanulásmódszertani progra-
mot teljesített erzsébetvárosi cigánygye-

rekek körében az Alkalmazott Oktatás-
tan Alapítvány, mely L. Ron Hubbard
„tanítási technológiáinak” terjesztésére
hivatott. Székhelye a fővárosi Almássy
téren található.

Evangéliumi
nevelés

A magyarországi keresztény egyházak
jeles képviselői foglalják össze a pan-
nonhalmi Bencés Kiadó gondozásában
megjelent gyűjteményes kötetben néze-
teiket a „lélek és igazság” értékeit köve-
tő pedagógiák megújításának tapasztala-
tait.

Folklór
és közösség

Ez a címe Hoppál Mihály új tanul-
mánykötetének, melyet a Széphalom
Könyvműhely adott ki. Benne újraolvas-
hatjuk – egyebek közt – emlékezetes
Toldi-elemzését is.

Kortárs
néptánc

A Martin György Néptáncszövetség
ezidén is megtartotta bemutatóját a fenti
címmel. Mint szokásos, ezúttal is a nép-
tánc formanyelvét, kifejezőeszközeit
modern színpadi üzenet közvetítésére al-
kalmazó koreográfusok gáláját tekinthet-
te meg a közönség.

Néphagyomány
az oktatásban

A Budapesti Tanítóképző Főiskola
kötetben adta ki hasonló című, 1996-
ban rendezett konferenciája anyagát,
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majd a konferenciát megismételte. A
szakemberek most már az „elindult a
NAT” helyzetében tekintik át, hol tart a
„hon- és népismeret” tanítása, közvetí-
tése az iskola világában, s hol tart az ok-
tatásra, a néphagyomány jellegzetessé-
geit követő közvetítésre alkalmas peda-
gógusok képzése.

Baraka
előadás-sorozat

Ez az összefoglaló, jelképes címe annak
az előadás-sorozatnak, melyet az ezredfor-
duló válságos állapotaira alternatív vála-
szokat adó szakemberek részvételével
szerveznek a Ferencvárosi Művelődési
Házban. Szóhoz jutnak a pedagógia nagy
alternatívjai is.

Másság
és differenciálás

Ez volt a címe a Pest megyei Pedagó-
giai Szolgáltató Intézet érdekes országos
kerekasztal-konferenciájának, ahol az
előadók nem az „esélyegyenlőség vagy
tehetséggondozás” hamis alternatívái
közt keresték a megoldást, hanem az
egyén antropológiai egyedisége jegyé-
ben utasították el azt, az iskolai rutinban
oly gyakori praktikus választ, mely sze-
rint a másság valójában stigmatizáló
szubnormalitás lenne.

Szociál-
pszichológia

Az iskola szociálpszichológiai jelenség-
világa címmel adott ki gazdag, érdekes
gyűjteményt az Eötvös Kiadó. A kötetet
Mészáros Aranka szerkesztette. Kézdi
Balázs szerkesztésében pedig Pécsett a
Könyv Műhely adta ki Iskolai mentál-
higiéné című válogatást.

Civil
szervezetek

A Független Pedagógus Fórum és a
TANOSZ kezdeményezését követően ösz-
szehívta az Oktatási Minisztérium a szak-
mai szervezeteket, az új kormányzat foko-
zott segítséget ígér, még az infrastrukturá-
lis gondok enyhítésére is. A konstruktív
konferencia napirendjén szerepelt a szer-
vezetek támogatásáról döntő kuratórium
megújítása is.

Madách-nap
A Várszínház megnyitotta kapuit és

színpadát is a nagy magyar drámaíró év-
napján. A hazai Madách Gimnáziumok di-
ákszínjátszói számára kiírt verseny győz-
tesei (megosztva a színeket) előadhatták e
jeles helyen Az Ember tragédiáját.

Eötvös József
Társaság

Immár a második pedagógiai szakmai
szervezet viseli Eötvös József nevét. Ko-
rábban a cigány-magyar pedagógusegye-
sület névadója volt a nemzeti liberális ok-
tatáspolitikus, most a „szabadelvű pedagó-
gusok” is – az egyesületi elnök: Vekerdy
Tamás – meghatározó mintául választotta
Eötvös nevét.

Honismereti
diákakadémia

Békéscsabán, a honismereti mozga-
lom fontos székvárosában gyűltek össze
a honismerettel foglalkozó diákok, talál-
koztak a mozgalom vezetőivel, szakem-
bereivel, nemkülönben egymással, az
ország minden vidékén működő aktív
közösségek aktivistái cserélték ki ta-
pasztalataikat.
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Felnyomták az autómat. Na, nem vészesen, csak a hátsó háromszögablakot, de így is elég
észrevehető a dolog. Mármint annak, aki szándékozik kirámolni. Ezért aztán, amíg ki
nem cserélik az üvegcserepekkel bőven harmatozó, teljesen fölöslegesen odarakott abla-

kocskát, az autó a garázs jótékony homályában dekkol. Én meg elcsámcsoghatok a tapaszta-
latokon. Ha vannak. Vannak. Nem túl fontosak, de vannak.

Kezdődött, hogy órát tartottam a Kolibri Színház Pinceszínházában, pályájukat kezdő nö-
vendék-hallgatóknak, abban a színházteremben, ahol pár hét óta, próbaidőre vállalt és vállal-
kozott intendánsként, azon ügyködöm, hogy egy új értelmiségi pincét-színházat-kocsmát bu-
heráljak össze. (A buherálok szó etimológiájáról bővebben Jankovics tanár úrnál, érdeklődni
bátran, ő ugyanis a szó eredetét, homályba vesző okokból, némi Esterházy közvetítéssel, if-
jabb Rajk Lászlóhoz vezeti vissza. E meggyőződésében az a közleményem sem volt képes
megtántorítani, hogy a szót, buherálok, kubikus apámtól viszonylag sokszor hallottam kora
gyermekkoromban, aki vélhetően nehezen kerülhetett kapcsolatba a belügyminiszter Rajk
Lászlóval, kitől a kifejezést nyilván örökölte korunk ismert politikusa és képzőművésze is.)
A lényeg, persze, hogy a művészeti tanulmányok fényéből feljöttem a valóságos fényre, és a
kicsit őszies-télies délutánban azt láttam, hogy a háromszögablak beverve van. Nem rútul, egy
rosszabb képzőművész élete végéig tökölhetne ilyen kiváló törésmintákon, de nem is túl szé-
pen, éppenséggel a meglepetéstől majd hogy elhánytam magam. Menti a lélek, ami menthe-
tő. Milyen jó is, teszem, hogy nem a nagy ablakok valamelyikét verte be a szarházi! (Nem ké-
rek bocsánatot a szóért, és még kicsit szégyenkezem is amiatt, hogy egy ilyen színtelen-szag-
talan minősítéssel intézem el azt a genya, briganti, mocsokláda, seggfej, faszkalap, degene-
rált, anyakoitáló stb. férget, aki békés autók háromszögablakait veri be délutánonként, míg
gazdáik Euripidész Kentaur című szatírjátékát próbálják hallgatóik sápatag lelkére ráfösteni.)
Sóhajtottam fel, folytatnám a hosszú zárójeles mondat előtt megkezdett téves viselkedésfor-
ma rögzítését, volna, ha nem tudnám, hogy korai volt sóhaj, milyenjózás, nem tudtam, meg
voltam könnyebbülve. Lemondva programok, Árkossy rendező (remélem!) tettetett könnyed-
séggel mond le arról, hogy megnézzem A szebeni fiúk első jelmezes próbáját, nem merem az
autót az utcán hagyni, bárki csak benyúl, hátsó ajtó ki, ember be, cucc ki, vagy csak be, és au-
tó el. El, védett helyre el, fedezékbe! Telefon ide, oda, elsősorban gyakorlati érzékkel ál-
dott/vert feleségemnek, aki rögtön kideríti, hogy a Szentendrei úti Renault-szervizbe kell
mennem, ott mindent megoldanak, van rá telefonban ígéret. Judit lányomat nem viszem zon-
gorázni, Sára lányommal nem trécselek irodalmi problémákról és jelentős tanári tévedések-
ről, hajtok a csúcsban Szentendre felé. Szerviz olyan, mint az álom. Magyar huszonegyedik
század. Ez speciel komoly. Hatalmas monitor, rajta-benne programok, szerkezetek, rajzok és
adatok. Egy szép és csupa mosoly lány vezet oda, formaruhás és kellemes férfiú alkatrészt ke-
res, talált, süllyed a monitoron. Csak egy kérdés, mosolyog ravaszkásan, milyen a biztosítá-
sa? Mondom, ilyen. Akkor nem fizet a biztosító. Nem-e? E nem? Nem. Kevés a kár. A kurvá-
ja! Nem ő, momentán. Nem tudta volna a délutáni genya a szép nagy első szélvédőt felnyom-
ni, vagy a hátsó ablakot a fűtőszálakkal? Vagy, mondjuk, ha már ennyire igénytelen, az oldal-
ablakok valamelyikét? Mert mi is a kár maga? Összeg. Ha az Iskolakultúránál kapott havi dí-
jazásommal hasonlítom össze, annál egyharmad résszel nagyobb, abban az esetben, természe-
tesen, amikor ösztöndíjként számoljuk el a honort, azaz adómentesen. Ha adózva számolunk,
akkor a havi honor háromszorosa. Lapvég, miegymás, per három hónap. Ha a színházi okta-
tás díjazásával hasonlítjuk, éppen tizennégy hónapig dolgozhatom ingyen. Egy tenyérnyi ab-
laküvegért, az autóba. Ha csak egy kicsit emberibb ez az állat, akkor nagyobbat üt. Felületi-
leg nagyobbat. Nincs már ezekben a banditákban sem becsület. És ezen a ponton fogtam gya-
nút. Nem akarta, hogy nekem jó legyen! Hogy a biztosító fizessen, teljes összeg, mínusz tíz
százalék. Akkor nem is bandita. – Akkor rossz barát, biztos ismerős. Csak annyit akart, hogy
szívjak. Akkor csak szimpla magyar állampolgár, magyar testvér. Rokon, jelentem, megtör-
tént. Szívtam. Lehet öröm. Három hónapig ingyen-lapvég. Vagy tizennégy hónap színitano-
dai ingyen-tanítás. Magyar táj, magyar ecsettel, fogom a pemzlit. 1998.
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