
Aki tudni akarja, hogyan élnek a baranyai telepü-
lések, cigány lakossággal, iskoláikban jövőt muta-
tó elemekkel, Takács Géza könyvéből elolvashatja.

Amikor az Írószövetségben bemutatásra került 
Takács Géza Kiútkeresők című, A cigányok iskolai 
reményei alcímű, a Magyarország felfedezése soro-
zatban megjelent könyve, nemcsak sokan voltunk 
érdeklődők, de mindenki a szokásosnál sokkal 
jobban érdekeltnek látszott a könyvet bemutatók 
között is, pedig nem voltak rá kevesen. Erre a sze-
repre vállalkozott Hoffmann Rózsa, akkor még 
nem oktatási államtitkárként, de a tőle megszokott 
felelősséggel, amit volt szerencsém megtapasztal-
ni, amikor Beke Kata javaslatára egy szociográfi ai 
anyaggyűjtésemhez – osztatlan iskolákról, a TAN-
DEM folyóirat részére – őt kerestem meg, mie-
lőtt a Hernád völgyébe indultam volna. Akkor is 
ugyanúgy adott tanácsot, ahogy most a könyvvel 
foglalkozott. Körültekintéssel, átlátni tudással és 
stratégikus gondolkodás birtokában. Mellette Pé-
csi Györgyi és Elek Tibor fi atal felhajtó erőknek 
bizonyultak, hogy minél több kiderüljön a könyv-
ről, s hogy minél többször megszólaljon a szerző, 
Takács Géza, aki láthatóan úgy viselkedett, ahogy 
kell, ahogy jó írónak szokás: ő megírta a könyvet, 
beszéljen az most már magáért. S helyette, könyv-
bemutató lévén, a „közvetítők“.

Amikor Takács Géza mégis megszólalt, kép-
viselt valamit, amit a Magyarország felfedezése 
sorozat egykori kötetének szerzőjeként talán min-
den jelenlevőnél jobban megértettem, s fontosnak 
tartom elmondani is – a könyvbemutató időpontja 
által kínált helyzet érzékeltetésével.

Kormányválasztás előtt álltunk, s a könyvet be-
mutatók szándéka ebben a helyzetben egyértelmű: 
mindent szóvá tenni és értelmezni a könyvből, ami 
fi gyelembe vehető egy, az oktatást kisiklott pályá-
járól rendes medrébe terelni akaró oktatáspolitiká-
ban. Tehát a könyvet bemutatók erre fókuszálnak, 
hangsúlyaik a módszereken, a könyv használható-
ságán. Takács Géza pedig megjegyzi, ő azt tartja 
könyve legfontosabb érdemének, hogy láttat jó, 
megvalósult dolgokat oktatás és élet baranyai gya-
korlatában. S valóban, nincs is ennél fontosabb. 

Elemeknél, megvalósuló, szóra érdemes mozzana-
toknál. Amiknek köszönhetően tényleges változás 
következhet be. S amiknek – a könyv olvastán lát-
szik – gátja akad bőven. Anyagi és adminisztratív. 
S ezek mind csökkentik az esélyt a kibontakozásra. 
A lassú kibontakozásra. Mert munka nélkül ez kü-
lönösen nem megy. Ahogy nem elég a módszerek 
ismerete sem ahhoz, hogy egy-egy pillanat újra lét-
rejöjjön. A már egyszer megvalósult hiába kínálja a 
tapasztalatot, a példát. Eredményes helyzetek ab-
ból várhatók, ha egy másik, de szintén a maga al-
ternatív pedagógiáját kialakítani akaró tantestület 
egy cigányokkal vegyes magyar avagy egy magya-
rokkal vegyes cigány iskolában maga is megkísérli 
pedagógiai céljait alkalmazni a valóságra. Mert ak-
kor lehet, hogy akár olyan helyzettel is találkozik, 
mint amiről a magyarmecskei iskola osztatlan alsó 
tagozatából okuló igazgatónője beszél. Lehet, hogy 
minden gyerekre külön kell szabni a feladatot. Ezt 
is észre kell venni.

Talán az a legjobb abban, hogy Takács Géza 
vállalkozott egy pedagógia-központú könyv 
megírására, hogy tanárként, alternatív pedagógi-
át kidolgozó s gyakorló pedagógusként mindent 
a helyén lát. Azt is, ami az órákon zajlik, azt is, 
ami az iskola életében, azt is, ami az iskolát illető-
en külső hatásra kényszerként történik (pályázni 
kell, folyton pályázni, s arra lehet pályázni, amire; 
pályázatokhoz kell igazítani az elképzeléseket, pá-
lyázatokhoz kell igazítani a megvalósult pedagó-
giai gyakorlatot is, amiről tudható, hogy csinálni 
kellene, csinálni, s nem pályázatokra igazítani), s 
azt is, ami a helyi társadalomban azért nem törté-
nik meg, mert az iskola nem tud – pénz hiányban, 
szabadság hiányban – kovász lenni a helyi társa-
dalomban. Pedig ott van a magyarmecskei törté-
netben az ígéret. Attól is, hogy a helyzetet külön 
alkalmassá teszi a helyben lakó, bennszülött, sok-
gyerekes családból származó, paraszti kultúrával 
rendelkező igazgatónő.

Megvalósítanak valamit, eljutnak valameddig, 
helyzeteik, elemeik vannak, amik szerencsés eset-
ben tudottak lesznek, s Takács Gézát megelőzően 
nincs ember, aki követi a magyarmecskei történé-
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seket, s tudósítana róluk. Semmiféle írásos anyag 
nem születik a munkáról, egészen addig, amíg 
Takács Géza utána nem megy, s foglalkozni nem 
kezd vele. S beszélgetőként iskola-alapítóval, is-
kolaigazgatóval, intézmények látogatójaként, s 
egyszer pedagógusként is, tábori helyzetben a 
könyv során, megismertet velünk mindent, amit 
fontosnak talál a baranyai cigányokkal (is) foglal-
kozó intézmények életéből. Így tudunk a Magyar-
mecskei Általános Iskoláról, a mánfai Collégium 
Martineumról, a pécsi Gandhi Gimnáziumról, az 
alsószentmártoni óvodáról és a nyári táborról.

A levonható tanulságok, a könyv kapcsán gon-
dolhatók és átgondolandók bizonyos fi gyelem-
be veendőkkel együtt érvényesek, melyeket nem 
győz hangsúlyozni a szerző. Hogy a baranyai cigá-
nyok beások, s hogy megkülönbözteti őket a többi 
cigány etnikai csoporttól „társadalomtörténetük, 
falvakba telepedésük folyamata, közösségi életük, 
kulturális hagyományaik természete és elevensé-
ge”. Hogy mire a könyvét lezárni készült, „a nehéz 
sorsú gyerekekkel foglalkozó iskolák többsége már 
átalakult az integrációt igazoló iratokat termelő 
iskolai üzemmé”. És hogy „pillanatnyilag úgy tű-
nik, a hibás programok képviselői, a ’hideg integ-
ráció’ (adminisztratív és/vagy anyagi eszközökkel 
kikényszerített integráció) szakértői a kudarcot és 
következményeit is programjaik igazolására sze-

retnék fölhasználni. Vagyis sürgetnék az utat a 
szakadék felé.”

Takács Géza könyve nem csak attól felejthetet-
len olvasmány, hogy egy a társadalmat értő ember 
a szerzője, aminek következtében a leírások ponto-
sak és követhetőek, de attól is, hogy minden ered-
ményről úgy ír, mint akinek nem mindegy, mivé 
lesznek a baranyai szegény magyarok, cigányok, s 
magyarázatait, okfejtéseit, kommentárjait úgy fűzi 
rosszul álló ügyekhez, hogy az felérne, ha tudna, 
egy kilábalással. Miközben – látható az előző be-
kezdésből is! – távol áll tőle a dolgok helyi értékét 
ismerni nem akaró lelkesedés.

A szerző – korábban az Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium tanára – ismeri a használható 
pedagógiákat, s tökéletesen tisztában van társa-
dalmi állapotunkkal, ezért is olyan fi gyelemfelkel-
tőek társadalmi jelenség-értelmezései. Az pedig 
könyvéből kirajzolódó személye ismeretében a 
legmegnyugtatóbb, hogy most kisvárosi általános 
iskola tanára, valamint gyermek- és ifjúságvédel-
mi felelőse, ahová a cigánytelepen élő gyerekek is 
tartoznak – tehát megfi gyelőből cselekvővé lett, „a 
baranyai kalandozások értelmét saját pedagógiai 
gyakorlatában tisztázó ember”.

Takács Géza: Kiútkeresők. A cigányok iskolai remé-
nyei. Osiris Kiadó, Budapest, 2009.


