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Giuseppe Beluschi Fabeni – Juan de Dios López 

Sacromonte múzeumai és cigány flamenco  
táncai1

A Sacromonte negyed környéke Granada, az andalúz város idegenforgalmi hívóképei-
nek egyike. A 19. század utazói, mint a modern turizmus előfutárai a kedvenc célpontok 
közé sorolták Sacromontét is. Azt mondhatjuk, hogy a tipikus barlang-házak, – az az eg-
zotikum, melyet lakóiknak tulajdonítanak, hiszen a Sacromonte történelmileg a gitano 
közösség leghíresebb lakóterületévé vált Európa szerte –, és a Zambra, az egyedi fla-
menco-show – amely feltételezhetően innen származik és egyes történészek és zene-
tudósok véleménye szerint morisco2 és gitano elemeket tartalmaz – alkotják a környék 
vonzerejének fő elemeit.
 A mai turista élmény az „elképzelt Sacromonte” ilyesféle tárgykörében mozog. Ez 
egyrészről a múlt rekonstruálásán alapszik, másrészt annak szerves folytatásaként a je-
lenben létezik. 
 Sacromonte múltja elsősorban a múzeumokon keresztül érvényesül, amelyek azt a 
célt szolgálják, hogy a barlangok egykori mindennapjait és otthoni életvitelét mutassák 
be. De nem feledhetjük el azt sem, hogy ezekben a múzeumokban a történelmi hűség 
gyakran elmosódik az identitás reprezentációjával szemben. Szintén ott van ezekben a 
barlangokban Sacromonte jelene is, de azt tapasztalhatjuk, hogy legfőképpen a művé-
szi flamenco előadás vegyül össze ebben a képben a gitano etnikai kategóriájával és a 
Sacromonte fizikai lakókörnyezetének sajátosságával, a barlanggal. Ebben a szövegben 
ezen turisztikai infrastruktúra elemei közül fogunk bemutatni néhányat.

1 Nagyon érdekes Giuseppe Beluschi Fabeni és Juan de Dios López López írása abból a szem-
pontból, hogy amikor arra kaptak felkérést, mutassák be a granadai gitano múzeumot, erre a 
viszonylag tág témára asszociálva, a múzeum kifejezés alatt a gitano kultúra valamiféle szé-
lesebb, nyitottabb, nem annyira a számunkra megszokott tárlókból és tárgyakból álló múze-
umában gondolkodva, a kultúra megőrzésének és átadásának terepeként természetes mó-
don sorolják be azokat a bárokat és bemutató helyeket is, amelyek a klasszikus kiállításokhoz 
hasonlóan a helyi turisztikai attrakciókhoz sorolódnak és részei a kultúra ápolásának, megőr-
zésének és közvetítésének. Másutt is tapasztalhatunk hasonló jelenséget nyugaton, amikor a 
közép-kelet európai, kicsit a magas kultúra részeként felfogott museum fogalmunkkal ellen-
tétben Nyugat-Európában, vagy a tengerentúlon gyakran sokkal hétköznapibb, emberköze-
libb, de egyúttal személyesebb és interaktívabb anyagokat láthatunk egy-egy kiállítóhelyen. 
Talán emiatt is fért bele nehezen sokáig a hazai múzeumi koncepcióba olyan népcsoportok 
szellemi örökségének gyűjtése, mint a cigányság. Giuseppe Beluschi Fabeni, a Granadai Egye-
tem antropológusa, migrációs szakértője, a Taller ACSA Alkalmazott szociológiai és kulturális 
antropológiai kutatócsoport alapító tagja és Juan de Dios López López, szintén e kutatócso-
port és a Granadai Egyetem Migrációs Intézetének kutatója írásában érezhető ez a kulturális 
antropológiai háttérszemlélettel átitatott attitűd.

2 Egykori mór ősök keresztény hitre tért utódai Dél-Spanyolországban.
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Museo Etnológico de la Mujer Gitana 
(A Gitano Nők Ethnológiai Múzeuma)3 

A múzeum egy önkormányzati tulajdonban lévő terület több barlangjában helyezkedik 
el és kezelését az Asociación de Mujeres Gitanas Romi4 nevű szervezet végzi. A Museo 
Etnológico de la Mujer Gitana volt a város első olyan múzeuma, amelyet kizárólag a 
gitano kultúra és a gitano nő bemutatására hoztak létre. Azonban a gitano téma már a 
20. század első felétől kezdve a város több előterjesztésében is megjelent. 1948-ban, a 
város akkori polgármestere kezdeményezésére szervezték meg az Első gitano kiállítást 
és vásárt5, ahol a legtöbb bemutatott anyag a Sacromonte negyeddel függött össze. A 
Casa de los Tiros nevű múzeum6 Gitano termét, amelyet a helyi történelem és kultúra 
bemutatására szenteltek, szintén e módon rendezték be. 
 A Museo de la Mujer Etnológico Gitana 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy a nyilvá-
nosság elé tárja a gitano kultúrát és történelmet, különös figyelmet szentelve a gitano 
nők szerepére.
 A múzeum több barlangba lett telepítve, s három tematikus terem köré szerveződik: 
egyikük a „történelem barlangja”, amely a roma emberek történetét dolgozza fel, a „mű-
vészetek és kultúra barlangja” több helyi hangsúlyt képvisel, s ez a barlang több különbö-
ző szobával rendelkezik, amelyek a Sacromonte és a flamenco művészet bemutatására 
szolgálnak, a harmadik pedig a gitano nőt megtestesítő „cigányasszony barlang”.

Museo Cuevas del Sacromonte (Sacromonte Barlangjainak Múzeuma)7

Ez a múzeum egy sor barlangot rejt magában, amelyeket 1998-ban adott át Granada 
város helyhatósága az Asociación Cultural Valparaiso (Valparaiso Kulturális Egyesü-
let) részére, hogy telepítsék ide állandó kiállításukat. Korábban ezek a barlangok ház-
ként funkcionáltak, de később lakóik elhagyták őket és elkezdtek lepusztulni. A Museo 
Cuevas del Sacromonte egy néprajzi és környezetvédelmi múzeum, amely a barlangra, 
mint annak a történelem során előforduló különféle felhasználási formáira fókuszál: 
hiszen voltak ezek lakások, munkahelyek, de istállókként is szolgáltak. A múzeumhoz 
hozzá tartozik egy botanikus, kertészeti és geológiai gyűjteménye is, valamint egy ál-
landó kiállítás a Sacromonte környékén élő flamenco hagyományokról.

3 weboldal: http://www.mujeresgitanasromi.org/
4 Gitano cigány nők szövetsége
5 I. Exposición Gitana
6 Museo Casa de los Tiros, Granada történeti múzeuma
7 weboldal: http://www.sacromontegranada.com/
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Zambra Museo María la Canastera8 (A María la Canastera Zambra9  
Múzeum)10

A Zambra María la Canastera, a Sacromonte „sétálóutcáján” található, mely a környék 
főutcája. A helyet 1954-ben María Cortés Heredia (művésznevén La Canastera – "a ko-
sárfonó") és férje, José Carmona nyitotta meg. 2010-ben a művésznő szobrot kapott a 
város egyik központi körútján, néhány évvel ezelőtt pedig a Sacromonte városrész egyik 
terét is róla nevezték el. 
 Manapság a Zambra múzeum továbbra is María leszármazottainak az irányítása 
alatt működik, kiállítások helyszínéül szolgál. Anthony Quinn, Ingrid Bergman, Claudia 
Cardinale, vagy az egykori Argentin császár, Spanyolország, Belgium és Jordánia uralko-
dói is a barlang híres látogatói közt vannak nyilvántartva.

Cueva la Rocío – Zambra Gitana11

Ezt a Zambra bemutatóhelyet 1952-ben Rocío Fernández és Andrés Maya nyitották 
meg. Ma leszármazottaik működtetik, és még napjainkban is zambra show-műsorok 
helyszíneként és étteremként üzemel. Megfordult itt Ava Gadner, II. János Károly király 
és Zsófia királyné, Bill Clinton és a közelmúltban Michelle Obama is.

Museo de la Zambra Cueva del Curro

Ez Zambra múzeum a népszerű előadóművész (egyben táncos, énekes, koreográfus, 
író), Curro Albaicín alakjához kapcsolódik, aki itt született a Sacromonte negyedben. 
Úgy szokták őt emlegetni, mint azt a személyt aki a legtöbbet tette a zambra muzsika 
és a Sacromonte kulturális örökségének megóvása érdekében azt követően, hogy egy 
hirtelen áradás elmosta a városrész nagy területeit, az itt élő családok többségét arra 
kényszerítve, hogy elhagyja a környéket (Cabrero Palomares, 2009). Albaicín számos 
művet alkotott a Sacromontéról és a Zambra művészetről (Albaicín, 1991; 2011), ame-
lyek úgy írják le ezt, mint egy igazi helyi iparágat, amely nem csak a zenészek fejlődésé-
hez járul hozzá, de más területeken is húzóerővé válik, pl. a divat, fodrászat, kézműves 
szakmák terén is ösztönzőleg hat. 
 Ez a barlang jelenleg csak alkalmanként kínál előadásokat. A tulajdonos szándéka, 
hogy bővítse a hely funkcióit, s egy kiállítóhely, majd a későbbiekben a városrész törté-
nelmének dokumentációs központja működhessen itt (ld. Machin-Autenrieth, 2013). 

8 María Cortés Heredia, világszerte ismert cigány táncos, művésznevén María Canastera, 
Granadában született 1913. február 27-én.

9 Granadai cigányok által előadott helyi flamenco táncstílus, mór hagyományokra is épülő 
zenei és táncelemekkel

10 weboldal: http://www.marialacanastera.com/
11 weboldal: http://cuevalarocio.es/
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Viták a hitelességről

A múzeumok és a zambra – ahogy azt a fentiekben röviden bemutattuk – nem kizá-
rólagos helyei és idegenforgalmi rendszerei a Sacromonte környékének. Sokkal több 
hasonló funkciókkal rendelkező barlang található a városrészben: a Los Tarantos, a 
La Venta del Gallo, a La Bulería, a La Faraona, és így tovább. Ezt a rengeteg szórako-
zóhelyet főként turisták látogatják és viszonylag szűk körzetben helyezkednek el (az 
egész Sacromonte negyed hivatalosan nyilvántartott népessége nem éri el az 500 
főt). Ugyanakkor a jelenség autentitását, hitelességét tekintve komoly vitákat generál 
már régóta a helyi és nem helyi publicisták és szakemberek között. Juan Bustos, Gra-
nada város hivatalos történésze például úgy jellemzi a Sacromontét, mint egy „festői 
és egzotikus színház”, ami kizárólag a turisztikai piac igényeit szolgálja ki (2001: 89). 
Nincs itt arra hely, hogy megvitassuk a „hitelesség” fogalmát, de azt fontos megje-
gyeznünk, hogy a kritikák nagy része irodalmi nézőpontból és újságírói véleményekből 
érkezik. Néprajzi munkákra és antropológiai vizsgálatokra volna szükség ahhoz, hogy 
összetettségében megértsük és értelmezhessük ezt a vitát.
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