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Forray R. Katalin

Suttog az öcsödi erdő

Szokatlan a kisalakú, vaskos könyvecske. Írója oláhcigány asszony, aki börtönbüntetése 
alatt, Kalocsán írta meg családjának történetét. De szokatlan a kiadó is. 
 „Aki feladja, hogy jobbá váljon, feladta, hogy jobb legyen” ez a kiadó mottója. A ki-
adó célja, hogy új kéziratokat kutasson fel, jelentessen meg, segítse a szerzőket. A 
többszörösen kitüntetett kiadó Ausztriában, Németországban, Svájcban jelentetett 
meg könyveket, amelyeket lektorál is. Ez a kötet a maga szokatlan szerzőjével, témájá-
val beleillik a kiadó önjellemzésébe.
 Egy nagy létszámú oláhcigány család történetét olvashatjuk, amely a 19. század 
közepétől napjainkig tekinti át a nemzedékek egymást követő sorát. Ma szinte lehetet-
len vállalkozásnak tűnik írástudatlan emberek emlékeinek felfűzése, ám tudjuk, hogy az 
egykori nagy művek egyike-másika is így született. A szerző nagyanyjának és nagyany-
ja féltestvérének mond köszönetet a történetekért, amelyek felelevenítését és pontosí-
tását húgának köszöni meg – vele együtt töltötték büntetésüket a fegyházban.
 A család karavánja a 20. század első éveiben indult Nagyvárad felől Békés megyébe, 
Léna Jóska és mintegy 20 fős családja Öcsödön telepedett le, „szegényesen éldegéltek, 
a lányok mostak, főztek, ellátták a háztartást, a fiúk dolgoztak, üzleteltek, lovakkal 
foglalkoztak leginkább.” A beköltözés utáni történet az emlékek sajátosságának meg-
felelően, ám meglepő részletességgel veszi számba, hogy a 7-10 gyermekes családok 
felnövekvő tagjai honnan és hogyan tettek szert társra, alapítottak maguk is családot. 
Papíron, dokumentálva nincsenek meg a többnyire nagy ünnepélyességgel megkötött 
házasságok, az egymás után született gyermekek, és ezek sorsa. Az emlékezés azonban 
pontosan jeleníti meg őket, beleértve a „híresen” szép, kiemelkedően sikeres fiatalok 
külsejét, ruházkodását, az egyes ünnepségek kiemelkedő eseményeit.
 A nagycsalád kiemelkedő tagjairól persze részletesebb emlékezés szól. (Ilyen volt 
Gazdag Pista, akinek annyi földje volt, mint egy valódi földesúrnak.) A család többi tag-
ja inkább szegény volt, habár egyesek hosszabb-rövidebb időre szert tettek jelentősebb 
bevételre. A nagy lakodalmak mellett a lányszöktetés sem volt ritkaság, hiszen a háza-
sodni akarók között gyakori volt a nagy gazdasági különbség. Ilyenkor kínálkozott 
megoldásként a szöktetés, hiszen a napok múltán kettesben visszatérő fiatalokat a 
család kénytelen volt házaspárként elfogadni.
 A hosszú történet a Lakatos és a Farkas család számos tagjának életét eleveníti 
meg. A családok többsége a Dél-Alföld különböző városaiban, községeiben élt, illetve 
él, de az évek során elkerültek a Dunántúlra is (mint maga a szerző, aki Enyingen él). 
Függetlenül a lakóhelytől, szorosak a kapcsolatok, a közös ünnepek és gyászok mellett 
nem egyszer történik, hogy a rokongyereket veszi magához az egyik család, előfordul-
nak házasságok is.  A támogatás magától értetődik, hiszen „mi férjeinkkel egy tőről fa-
kadtunk”. (137. oldal) A nagycsaládban gyakori a szegénység, de előfordulnak jómódú 
tagok is. 
 Az iskolával igen ritkán találkozunk. Úgy tűnik, az emlékezetben nemigen hagyott 
nyomot a közoktatás. Ahol mégis, az a kisebb magcsaládok története, amelyekről az 
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emlékező keveset tud, érezhetően kiszakadtak a fő-
áramból. Így előfordul egyetemista lány, aki panaszko-
dik az őt érő bántások miatt, az iskolában egyelőre si-
keres gyerek, akiből ki tudja, mi lesz még. A valóban 
fontos ügyek azonban a családban, az új család alapí-
tása során, egy-egy családtag elhunytával történnek. 
 Az igazán nagy tragédiákat az okozza, ha nem 
oláhcigány a választott társ. „Nagy igazság volt az 
ősök teóriájában, hogy mindig a fajtából választottak 
gyermekeiknek feleséget.” (322. oldal), ha nem cigány-
tól születnek gyermekeik, „elvesznek a süllyesztőben, 
pedig itt élnek közöttünk” (322. oldal).
 A hosszú történet utolsó lapjain az író – egy képzelt 
cigánylány helyzetében – összegezi, amit az életről, az 
érvényesülésről gondol. (A történet visszatérő alakja 
az Elfújta a szél Scarlett O’Hara-ja, aki végül elérte cél-
ját.) Meglepő lehet, hogy egy éppen börtönbüntetését 
töltő asszony úgy érzi, a nyugodt, boldog élettől már 
alig választja el valami. „A mi fajtánk, a familiánk meg-
találja a módot arra, hogy ne nélkülözzön. Nem milliomosok, persze akad köztük az is, 
viszont a középréteget bizton kijelenthetem, hogy szinte mindenki eléri, akiről szó 
esett a történetemben”.
 Tanulságos könyv egy legtöbbünk számára ismeretlen világból. Érdekes könyv a 
családról, a családi kapcsolatokról, az emlékezés fontosságáról. Ajánlom olvasásra.

Hajnáczky Tamás

Csalog Zsolt „alulnézeti pozíciója”

A Romológia folyóirat olvasóinak bizonyára Csalog Zsolt neve hallatán mindenekelőtt a 
Kilenc cigány és A cigányon nem fog az átok című kötetei jutnak az eszébe, vagy az, hogy 
a Kemény István nevével fémjelzett cigány kutatás meghatározó egyéniségeként járta 
az országot. Nem is beszélve a cigányság tarthatatlan helyzetét bemutatni szándékozó 
tanulmányairól, vagy hol a cigányság helyzetének megoldását sürgető, hol a jogaikért 
síkraszálló publicisztikáiról. Soltész Márton Csalog Zsolt című kötetét olvasva kitárul az 
ember előtt az élettörténet és maga a teljes életmű, aminek csak egy szeletét képezték 
az imént említett munkák. A Szerző rendkívüli alapossággal dolgozta fel a vonatkozó 
szakirodalmat, valamint a bemutatni kívánt személy hagyatékát, melyről több száz ol-
dalas jegyzék is található a kötetben.  Jelen írás nem egy hagyományos értelemben vett 
recenzió, hanem arra törekszik, hogy bemutassa Csalog Zsolt életét és munkásságát 
Soltész Márton hézagpótló kötetére hagyatkozva. 
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