
A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS
A Kós Károly Vállalkozási, Oktatási és Kutatási Egyesülést hét, az állami szektorból kivált 
és önállósodott, jogi személyű gazdasági szervezet alapította 1988 december 10-én. 
Működésének eddigi hét esztendeje alatt; kilépésekkel, megszűnésekkel, átalakulásokkal 
tarkított történetében nagyjából igyekezett megőrizni eredeti célkitűzéseit, s valójában 
folyamatosan gyarapodott. Jelenleg huszonegy tagszervezete van; túlnyomórészt építészeti 
tervezőirodák. Ennek a katalógusnak és a vándorkiállításnak az a feladata, hogy az 1100. 
évforduló megünneplése keretében számot adjon valamennyi tagszervezet működéséről és 
eredményeiről. A személyes eredményeken túl egy közös szándék és együttműködés is rejlik 
a bemutatott képek mögött.

Az Egyesülés k inyilvánito tt célja, hogy a szabad, független szellem i élet 
kibontakozásának és működésének megfelelő intézményes kereteket biztosítson. Alapítói 
tisztában voltak azzal, hogy szabad szellemi élet nem intézményekben keletkezik, hanem 
személyes erőfeszítés által jön létre, ugyanakkor emiek eredményeit a közösség, a társadalom 
részére már csak intézményes keretek között lehet nyilvánosságra hozni, bemutatni, hatékony, 
közösségi cselekvéssé formálni. Tisztában voltak azzal, hogy miközben a magyar társadalom 
gazdasági, politikai életének rendezésére készül, nem kerül ugyanolyan mértékben a figyelem 
középpontjába a szellemi élet kérdése, amely azonban a másik két fontos terület alapja. 
Egyszerű gondolatmenet alapján könnyen belátható ez az állítás: bármit kívánunk tenni 
akár a politikai élet formációi, törvényei, a jogállamiság kiépítése; akár a gazdasági élet 
strukturális átalakítása, fejlesztése és működésének javítása érdekében, ezt megelőzően 
gondolkodni kell a teendőkön. Ha ez a gondolkodás előítéletekkel, múltból ránkmaradt 
ideológiákkal, megkövesedett maradványokkal, félelmekkel és absztrakciókkal terhes, szinte 
bizonyosra vehető a kudarc, amely hasonló történelmi helyzetek tanúsága szerint sok évre -  
évtizedre — visszevetheti a magyar társadalom fejlődését. E fejtegetésből nyilvánvaló, hogy 
a legfontosabbnak, legjelentősebbnek, a magyar társadalom fejlődése szempontjából 
kulcskérdésnek a szabad, független szellemi életet, a szabad gondolkodást tartjuk, s 
ugyanilyen jelentősnek ítéljük a szabad szellemi élet eredményeinek társadalmi közzétételét. 
A szabad szellemi élet az egyén, az emberi lény teremtőerején, gondolkodásán, érzésén és 
akaratán múlik, lehetősége pedig elvileg korlátlanul adott. Nem így áll azonban a dolog a 
társadalom számára való közzététel, a társadalomban való közvetlen hatás kérdésével. Ezt 
csak társadalmi eszközökkel lehet megoldani, s ezt szolgálja az Egyesülés, mint erre a célra 
kialakított eszköz. E célok érdekében az Egyesülés négy intézményt hozott létre és működtet: 
a Szabadiskolát, a Vándoriskolát, az Országépitő c. negyedéves folyóiratot és a Kós Károly 
Alapítványt.

A Szabadisko la , mint szervezet nem kötődik szakmai vagy területi elvhez; igyekszik az 
ország egész területére és valamennyi társadalmi réteghez, csoporthoz tartozó emberek 
számára a szabad emberi megismerés, kifejezésmód, véleményalkotás és a társként működő 
építész-vándoriskola révén a szabad emberi tevékenység, választás és közösségformálás 
lehetőségeit feltárni. Mindezek a szabad és független intézményi forma megteremtése, 
működtetése és állandó fejlesztése által válnak lehetővé.

A Szabadiskola témakörei tekintetében kísérletet teszünk az általunk legfontosabbnak 
ítélt eszmék ismertetésére és tanulmányozására, a magyar társadalom és történelem 
kérdéskörének beható és alapos feltárására, valamint egyes, általunk különösen fontosnak 
tartott területek vizsgálatára. Az alapítók többségének meggyőződése, hogy a legfontosabb, 
és a jövő szempontjából kiindulási alapnak tekinthető eszmevilág az antropozófia által 
orientált szellemtudományos megismerés. Ez tekinthető a szabadiskolai programok, 
témakörök meghatározó eszmei alapjának. Magának a Szabadiskolának a létrehozása is 
ennek az ismeretnek a birtokában és alapján történt. Súlyos adósságok halmozódtak fel a 
magyar szellemi élet területén az elmúlt évtizedek kultúrpolitikai elmélete és gyakorlata 
következtében, s ez azt jelenti, hogy jelentős, európai mércével mérve is kiváló magyar 
gondolkodók és különös szellemiséget képviselő személyek eszmevilágáról jóformán semmit 
sem lehet tudni, vagy ismeretük a társadalom igen szűk rétegére korlátozódik. Ezek 
megismerése a Szabadiskola működésének másik fontos területe. A Szabadiskola központi 
kérdése és témaköre a magyar társadalom, történelem fenomenológiai kutatása és 
megismerése. Nyilvánvaló, hogy az önmagunk megismerésére irányuló törekvés — együtt 
járva a világ egészének megismerésére irányuló igyekezettel — képezheti az ember belső
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világának egyedül biztos alapját; csak ez adhat kellő öntudatot, magabiztosságot, a jövő 
formálására való készséget. Ezt tartjuk a Szabadiskola működése szempontjából a 
legfontosabb területnek.

Környezetünk alakításának, az emberi világ és a természeti világ kapcsolatának a 
témakörét említjük még, mint amely körültekintő elemzést és szemléletalakítást kíván. Ezt 
a problémakört a Szabadiskola vezetősége nem pusztán szakmai ismeretek halmazának 
tekinti, hanem az emberi törekvések és történeti fejlődés termékének, tehát ezen a területen 
fontos a világos áttekintés és gondolkodás kialakítása. Mindezek a kérdések és témakörök a 
jövőnkkel állnak kapcsolatban, ezért puszta tanulmányozásuk, megértésük -  bár fontos alap 
-  önmagában mit sem ér. Az így kialakított szemléletnek cselekvésünk alapjává kell válnia, 
a megértés és cselekvés ellentétének hangoztatása helyett a megismerésből cselekvő ember, 
a szabad emberi cselekvés lehetőségének megragadása a cél.

A Szabadiskola jelenleg az 1993-ban megalapított Szabad Oktatási Fórum és az évente 
négy alkalommal szervezett konferencia formájában működik.

A Vándoriskola  fiatal építészek számára szervezett, három évig tartó, az Egyesülés 
tagszervezeteinek keretében végzett, mesterek irányításával történő munkavégzést jelent, 
amelyet a középkori céhlegények vándordíjára emlékezve a tapasztalatszerzés struktúrájának 
korszerű változataként formáltuk meg. Eddigi működésének során mintegy 30-36 építész 
fordult meg a Vándoriskolában; két teljes évfolyam végzett és kapott elismerő oklevelet a 
mesterek aláírásával.

A fiatalok „vándorkönyvet" vezetnek, mestereik értékelésével, végzett munkájuk 
dokumentálásával és saját tapasztalataik feljegyzésével. A Vándoriskola módot nyújt külföldi 
munkavégzésre vagy tanulásra is; nemzetközi kapcsolatai főként a közép-európai térségben 
vannak. Az így képzett építészek részben az Egyesülés tagszervezeteinek keretei között, 
részben önálló egzisztenciát teremtve folytatják pályájukat, s a tapasztalatok szerint remekül 
megállják a helyüket.

Az O iszágépitö t a Tisztelt Olvasó a kezében tartja; i 990 óta folyamatosan, következetes 
szerkesztési elvek és koncepció alapján jelenik meg. Fenntartására a legnagyobb anyagi és 
szerkesztői erőfeszítés szükségeltetik. Kézbe véve a teljes sorozatot (ami már ritkaságszámba 
megy), megállapítható, hogy tartalmában rendkívül változatos; a lehetőségekhez képest 
magas színvonalon képviseli azt a szemléletet és gondolkodást, amelyet az Egyesülés 
céljaként ismertettünk, s amelyet változatlanul időszerűnek, és a jövő érdekében 
elengedhetetlennek tartunk. A folyóirat ismertsége a kelleténél jóval szerényebb, de egyes 
számai -  például az, amelyik a sevillai világkiállítási pavilonnal foglalkozik -  már régen 
nem kaphatók.

Az A lapítvány  és ennek Kuratóriuma szervezetünk és működési rendünk megújulása 
következtében központi szerepet játszanak az Egyesülés életében. Kezdeményező és szervező 
ötleteket adnak és közvetítenek, ugyanakkor biztosítják a működés feltételeit és 
összehangolják a teendőket. Ebben a formában mintegy két éve működnek, s ezalatt már 
többszörösen bebizonyosodott, hogy feladatukra alkalmasak.

A Kós Károly Vállalkozási, Oktatási és Kutatási Egyesülés intézményein keresztül sajátos 
szerepet vállal a társadalom megújításában. Eszméit, szellemi alapjait nem köti pártokhoz, 
programokhoz, valamely tudományos, filozófiai vagy vallásos világszemlélethez, hanem a 
szabad szellemi élet iránt kötelezi el magát. A szabad szellemi élet legjelentősebb forrását, 
a szellemtudományt nem világnézetnek, hanem a jövő kulturális alapjának tekinti, ahogyan 
a modem materialista civilizáció a természettudomány eredményeire és az általa megteremtett 
képességekre épült. Alapítói évtizedeken keresztül folytattak hol nyílt, hol rejtett háborút a 
magyar építészeti kultúra fenntartásáért és a jövőbe való átmentéséért. Az Egyesülés ezt a 
hagyományt folytatva, a megváltozott körülményekhez idomulva működik; létfeltétele, hogy 
nyitott maradjon a magyar társadalom minden egészségesen és elfogulatlanul gondolkodó, 
jóakaratul polgára számára, s hogy képes legyen kapcsolatot tartani belső szellemi forrása és 
a nyilvánosság között.

Kaposvár, 1996. július
Kampis Miklós
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