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E
bbe a sorba tartozik A roma kultúra
virtuális háza címû DVD-ROM is.
Ha néhány szóval kellene jellemez-

nem a frissen elkészült taneszközt, akkor ezt
írnám: komoly, igényes és tisztességes. Ko-
moly és igényes, mert több évtizedes tudo-
mányos kutatómunka, gyûjtés, rendszere-
zés, feldolgozás és értelmezés húzódik meg
a kiadvány hátterében. A magyarországi ro-
ma kultúra legjobb szakembereinek egy ré-
sze vállalkozott arra, hogy az iskolákban
végre a téma súlyának és jelentõségének
megfelelõ eszközt használhassanak a peda-
gógusok. A szerkesztõk szándéka szerint
„(…) a több mint félmilliós magyarországi,
magát cigánynak vagy romának mondó
honfitársunk kulturális törekvéseit, a múlt és
a jelen emlékeit, illetve teljesítményeit” kí-
vánják bemutatni, érzékeltetni szeretnék a
hazai „(…) cigány nyelvi és etnikai csopor-
tok sokszínûségét”, sõt felhívják a figyelmet
a cigányok és nem-cigányok több évszázad-
ra visszavezethetõ összetartozására és jelen-
kori együttmûködésük fontosságára és
szükségszerûségére. Határozottságról tanús-
kodó és egyértelmûen kinyilvánított célok
ezek. A taneszköz feldolgozásakor további
eredmények is megvalósulhatnak, s az alko-
tók ezeket is megemlítik. Az elõítéletekkel,
a sztereotípiákkal szemben segítséget nyújt-
hatnak egy reálisabb cigány-kép kialakításá-
hoz, a különbözõ élethelyzetek genezisének
feltárására, felismertetésére és végsõ soron
elfogadtatására tesznek kísérletet.

Az új taneszköz készítõit tisztességes-
nek is neveztem. Ez az értékelési szem-
pont azért fogalmazódott meg bennem,
mert az elõbb említett törekvések valóra
váltásakor az erõltetettségének és a kiokta-
tásnak a nyomait sem fedezhetjük fel.
Minden részletében átgondolt, míves meg-
oldásokat tartalmazó taneszköz született
meg. Valószínû, hogy a szerkesztõk szá-

mos, apró részletekig hatoló beszélgetés és
vita nyomán jutottak el a végeredmény-
hez. A DVD-ROM egyik része az Eltérõ
nézõpontok címû (806 oldal terjedelmû!)
antropológiai szöveggyûjtemény. Ennek
elõszavában  Szuhay Péter (a multimédiás
taneszköz fõszerkesztõje) olyan szempon-
tokat emel ki, amelyek akár az elektroni-
kus taneszköz szemléleti hátterére is utal-
hatnak: a pedagógusok megismerhetik,
hogy „(…) milyen is azoknak a csoportok-
nak a népi kultúrája, amely csoportok
gyermekeit történetesen õ is tanítja, mi is a
konkrét közösségek értékrendjébõl, világ-
képébõl (…) következõ döntések soroza-
tának magyarázata, hogyan érthetõ meg
egy másik szociológiai csoport, egy másik
emberi közösség”, továbbá szembesülhe-
tünk azzal, hogy „(…) milyen is annak a
roma kultúrának a képe, mely a nem ro-
mák mûvészetének és intézményrendsze-
rének izolált világában konstruálódik,
mely jobbára nélkülözi a valóságos embe-
ri tapasztalatokat, az ábrázolt csoportok
megértését, s inkább formálódik a sztereo-
típiák létrejöttének és negatív tematizáló-
dásának szabályai szerint”. 

A roma kultúra virtuális házának aulájá-
ból indulhatunk el a felfedezõútra. Nincse-
nek kijelölt útvonalak, kötelezõ haladási
irányok. Bármely irányba haladhatunk,
ugyanakkor mindig pontosan tudjuk, hogy
éppen hol vagyunk, merre járunk. Az oda-
vissza „lépegetés” lehetõségei is adottak,
tehát technikai szempontból is felhaszná-
lóbarát taneszközrõl van szó. Ezzel kap-
csolatos azonban egy apró megjegyzésem.
A szerkesztõk a  foglalkoztatóban több he-
lyen is utalnak a lehetséges kapcsolódási
pontokra, így például a Kik vagyunk mi?
címû összeállításban azokra a helyekre
hívják fel a figyelmet, amelyekben továb-
bi, a feldolgozás elmélyítését szolgáló in-
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több multimédiás taneszköz jelenik meg iskoláinkban, ezzel új
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formációkat szerezhetünk. Úgy vélem,
hogy technikailag megoldhatóvá kellett
volna tenni, hogy egy-egy kattintással „be-
hívjuk” a megfelelõ tartalmat. Más alkal-
makkor például több esetben lehetõség
nyílik arra, hogy internetes tárhelyre láto-
gassunk el, tehát a DVD-ROM-on belül
való „ugrás” megvalósítása nyilván nem
okozott volna különösebb gondot.

A „ház” valójában háromszintes. Az
alagsorban a vizualitás kapja a fõszerepet.
A képtárban 32 mûvész képzõmûvészeti
alkotásai tekinthetõk meg. A jó minõségû
képek mellett pontos mûtárgy-leírások je-
lennek meg. A szerkesztõk ezekben föltün-
tetik az alapvetõ adatokat, így a mûvész és
a mû címe mellett információkat kapunk
az alkotás technikai jellemzõirõl, eredeti
méretérõl és az alkotást õrzõ gyûjtemény-
rõl. A cigány képzõmûvészek alkotásait
szemlélve az a következtetés fogalmazó-
dott meg bennem, hogy – a sajátos roma
kultúra jegyeinek felismerése mellett –
azok az egyetemes képzõmûvészethez is
kapcsolódnak. Szentandrássy István õsi ci-
gány mesterségeket bemutató sorozata
(amely a taneszköz másik helyén is megje-
lenik) értelemszerûen szorosan kötõdik a
roma kultúrához. Engem viszont Bada
Márta festményei ragadtak meg leginkább.
Képeinek varázslatos színvilága, sejtel-
mes-misztikus, némelykor Chagallt idézõ
kompozíciói lenyûgöznek. Tanítványaim-
mal elõször a gödöllõi mûvész munkássá-
gát ismertetem meg.

Szintén az alagsorban található a fotó-
tár, ahol különbözõ albumokat tekinthe-
tünk meg. Az egyik összeállítás a Néprajzi
Múzeum antropológiai gyûjteményébõl
válogat, a másikban híres cigányemberek-
rõl készült fotókat láthatunk. Az egyes al-
bumok élén rövid bevezetõk, tájékoztató
szövegek olvashatók, amelyek a fotók ér-
telmezéséhez nyújtanak segítséget. A leg-
érdekesebbnek a családi fotóalbumokból
készült összeállítást és Nyári Gyula („nap-
pal fotós, éjszaka zenész”) Úton címû al-
bumát találtam. Egyetértettem a szerkesz-
tõ azon szempontjával (s tanácsát követve,
ki is próbáltam), hogy a néprajzi felvéte-
lekbõl, a szociofotókból és az amatõr ké-

pekbõl készített összeállításokat egymás
után, egyúttal egymásra vonatkoztatva ér-
demes földolgozni. A különbözõ nézõ-
pontok, a bemutatás eltérõ módjai és szán-
dékai tanulságos összehasonlításra nyitnak
lehetõséget.

Az emeleten tematikus kiállításokat és
egy olvasó-kutatótermet helyeztek el. A
kiállítóteremben három téma mentén cso-
portosították a festményeket: A karon ülõ
gyermek, Mesterségek és A cigányok törté-
nete. Ezen a szinten kaphatott volna helyet
(a képzõmûvészeti kiállítás azonos témáját
kiegészítve) az európai és a magyarorszá-
gi cigányság történetét bemutató idõrendi
áttekintés, valamint szükségesnek tûnne a
hazai cigányság nyelvi csoportjait és ezek
dialektusait megismertetõ összeállítás.
Animációs térképek egészíthetnék ki
mindkét anyagot, az utóbbit pedig eredeti
– a nyelvváltozatokat reprezentáló – hang-
felvételek tehetnék életszerûbbé. Az olva-
sóteremben a legfontosabb résznek a – ko-
rábban már említett – terjedelmes antropo-
lógiai szöveggyûjtemény tûnik. Szuhay
Péter szerkesztõ a frissebb kutatások ered-
ményeinek legjavát tette közzé. Elsõsor-
ban a további tájékozódást segítheti egy
bibliográfia, egy filmográfia és a Roma ki
kicsoda? címû összeállítás is. A filmográ-
fiában nemcsak a cigánytémájú filmek lis-
táját kapjuk, hanem jó néhány esetben to-
vábbi ismereteket (az alkotás hosszáról,
technikai adatairól, tematikájáról) szerez-
hetünk, sõt a filmek tartalmáról is. Például
Sára Sándor: Cigányok címû filmjérõl töb-
bek között ezt olvashatjuk: „Az a meggyõ-
zõdés alakult ki bennem, hogy a filmet el-
sõsorban az elõítéletek, a faji megkülön-
böztetés ellen kell elkészítenem – lemond-
va a teljesség igényérõl, vállalva bizonyos
elfogultságot: siratóik szellemében együtt
panaszkodva velük…” (Sára Sándor) A
szerzõ ezekkel a szavakkal jellemezte
1962-ben készült, de a cigányábrázolásban
még ma is klasszikusnak számító mûvét. A
magyarországi romák életében fontos je-
lentõségû 1961-es párthatározattal szinte
egy idõben forgatott költõi megközelítésû
dokumentumfilm nem esztétizálja a ci-
gány szereplõket körülvevõ embertelen
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nyomorúságot, szegénységet, kilátástalan-
ságot. Óriási felkiáltójelet állít: felelõssé
teszi az elõítéletes környezetet, a Kádár-
korszak hamis szólamait és tehetetlensé-
gét. Milyen jó lenne ezen ajánlás nyomán
a Sára-filmet is megnézni!  Nagyon szép A
tûz és a hold fényessége címû (ám igen ter-
jedelmes ) összeállítás, amelyet a szer-
kesztõk kisiskolásoknak szóló irodalmi ol-
vasókönyvként értelmeznek. Véleményem
szerint ez az antológia nemcsak a jelzett
korosztálynak szól, viszont egy szûkebb
válogatás is megfelelt volna. Az olvasóte-
remben mindenképpen helye lenne egy fo-
galomtárnak: a taneszközök különbözõ fe-
lületein megjelenõ sajátos kifejezéseket,
terminus technikusokat rövid magyaráza-
tokkal, meghatározásokkal kellett volna
ellátni, s ezek gyûjteményét kislexikon
formájában is megjeleníteni.

Az olvasóból léphetünk a kutatóterem-
be. Itt a szakmákkal, a szokásvilággal és a
zenei hagyományokkal, valamint a tán-
cokkal foglalkozhatunk. Az összeállítások
gerincét filmrészletek adják: 18 foglalko-
zás sajátosságait tanulmányozhatjuk, elsõ-
sorban a szakmát gyakorló emberek el-
mondásában és bemutatásában. A rövid
részletek több helyütt szociológiai össze-
függésekbe állítják egy-egy szakma kiala-
kulásának vagy éppen újraéledésének kö-
rülményeit. Ezt szerencsés megoldásnak
tartom, hiszen a szakmák így nem csupán
néprajzi „érdekességként” jelennek meg,
hanem a mindennapi élet viszonyai, a
megélhetés, a küzdelem kérdései is felve-
tõdhetnek.  Ha a tanár megfelelõ szem-
pontokkal, kérdésekkel és feladatokkal lát-
ja el a tanítványait, akkor valódi kutató-
munka végezhetõ ebben a helyiségben.
Mindhárom téma (szakmák, szokások,
táncok) feldolgozására a csoportmunka tû-
nik a leghatékonyabbnak. A rövid szöve-
ges bevezetõk is támpontokat nyújthatnak
a pedagógus tervezõ munkájához.

A tetõtér három egységre osztható. Az
elõadóteremben tíz szakember beszámoló-
ját hallgathatjuk-nézhetjük meg. Ezen elõ-
adások szövegei jól követhetõk, terjedel-

mük nem megterhelõ, és megfelelõ vizuá-
lis-szemléltetõ anyaggal egészülnek ki. Az
elõadások írott változatai (s további tanul-
mányok) az olvasóteremben is megismer-
hetõk. Pihenésképpen elidõzhetünk a ká-
vézóban. Közben Rékai Miklós tudomá-
nyos ismeretterjesztõ elõadását hallgathat-
juk meg a cigányság étkezési kultúrájáról
és szokásairól, sõt néhány „cigány étel” el-
készítésének módjába is betekinthetünk. A
legfontosabbnak mégis az Ismerd meg! cí-
mû összeállítást érzem. Ismerkedni lehet
itt például a romák törekvéseivel, a kap-
csolatkeresés útjaival, az identitás kérdé-
seivel és az együttmûködés lehetõségeivel.
A szerkesztõk az egyes részeknél megszó-
lítják a gyerekeket: értelmezési szempont-
okra hívják föl a figyelmüket, az empátiá-
jukra alapozó, megmozgató feladatokat
fogalmaznak meg, elgondolkodtató, sõt
szembesítõ kérdéseket tesznek föl…

Szinte hallom azt a (nem alaptalan) prob-
lémafölvetést, hogy oktatási intézménye-
inkben vajon megvannak-e a CD- és DVD-
ROM-ok hasznosításának tárgyi, technikai
és (esetleg) személyi feltételei. Ezzel a kér-
déssel most nem foglalkoznék, mert köny-
nyen a „nincs értelme elkezdeni sem” me-
lankolikus hangulata uralkodhatna el raj-
tunk. A felhasználás feltételeit biztosítani
kell (ez költségvetési kérdés és minisztériu-
mi, vagy iskolafenntartói feladat), ugyanak-
kor a létezõ hiányosságok dacára tennünk
kell a dolgunkat. A roma kultúra virtuális
háza címû DVD-ROM tanulmányozása
nyomán megállapíthatom, hogy a magyar-
országi cigányság kultúrájával foglalkozó
etnográfusok, antropológusok, szociológu-
sok és más szakemberek komolyan, igénye-
sen és tisztességesen végzik a feladataikat.
Most már rajtunk, tanárokon a sor…

Fleck Gábor – Szuhay Péter (2006, fõszerk.): A roma
kultúra virtuális háza. DVD-ROM, Macrobite.
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