
Kálmán István

A Kós Károly Egyesülés 
szabadiskolájának 

1990—91. évi 
programtervezete

A Kelet-Európában végbemenő radikális változások 
kezdeményezői lehetnek egy összeurópai társadalmi át
alakulásnak. Gorbacsov kifejezésével élve, „a Nyugatnak 
szüksége van peresztrojkára"; jóllehet a gazdasági jólét és 
a stabilitás illúziója ott könnyen elfedheti a problémákat, 
melyek Keleten, az államszocializmus összeomlásával 
nyilvánvalóvá váltak. Az itt élő emberek materiális jólét 
iránti kielégítetlen vágyai azonban —  összefüggésben a 
gazdasági nehézségekkel és a régóta fönnálló nemzetisé
gi problémákkal— könnyen ahhoz a tévedéshez vezethet
nek, hogy olyan nyugati formákat és módszereket kell 
átvennünk, amelyek ott —  bár látensen —  hasonló ka
tasztrófát készítenek elő. A Kelet-Európára rákényszerí- 
tetl szenvedések nem voltak eredménytelenek. Olyan 
képességünk született meg belőle, mellyel a Nyugat nem 
rendelkezik. Ha erről lemondva alávetjük magunkat a 
Nyugathoz való hasonulás látszólagos kényszerének, akkor 
az eddig átélteknél sokkal súlyosabb következményekkel 
keli számolnunk. Minden azon múlik, hogy az egész 
Európában szükséges változások és —  sajátos képessé
geinknek megfelelő —  cselekvési lehetőségeink, felada
taink felismerésében egymásra találunk-e. Csakis Kelet és 
Nyugat egymásra találása lehet az alapja egy olyan „közös 
európai ház" felépítésének, amely teret biztosít az 
individuális szabadságnak, a demokratikus jogállamiság
nak és a partnerkapcsolatokon nyugvó szociális együtt
élésnek.

A Kós Károly Egyesülés Szabadiskolája az 1990— 91- 
es évben az össz-európai társadalom szociális és gaz
dasági újjáalakításának tapasztalatait, problémáit és 
megvalósítási lehetőségeit kívánja rendezvényeinek 
középpontjába helyezni.

Ebből adódóan az 1990—91-es év programjainak 
vezérmotívuma: a ,.közös európai ház" felépítése.

Alapelvek
I. A kommunista ideológia hatalmának összeomlása és 

ennek okai:
1. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai és a következte

tések levonása.
2. A Kelet-Európára rákényszerített szenvedések 

gyümölcse: a társadalmi megújulás lehetősége.

3. Milyen következményekkel járhat a lehetőségek 
elmulasztása?

II. A hatalom ideológiája, a jólét és stabilitás illúziója.
1. A magántulajdon szentsége.
2. Piacgazdaság.
3. Politikai pluralizmus.

III. Konvergencia.
1. Keletnek szüksége van tőkére és fejlett technológiá

ra; Nyugatnak szüksége van természeti kincsekre, ener
giahordozókra és arra, hogy a keleti országokban befek
tetett tőke működőképes legyen, új piacot teremtsen és 
profitot hozzon.

URALKODÓ NEMZETEK ÉS RABSZOLGA NÉ
PEK BÉKÉS EGYÜTTÉLÉSE.

2. A Kelet-Európában élő emberek gazdasági jólét 
iránti kielégítetlen vágyai felszívják magukba a nyugati 
ideológiát (privatizálás, piaci mechanizmus, többségi 
demokrácia), és a kapitalizmusnak a szocializmus feletti 
győzelmét remélik.

3. Egyensúly megteremtése az „emberarcú társada
lom" életfeltételeinek felismeréséből:

—  a bürokratikus államhatalmi szerveken keresztül 
történő központi irányítás, mely az individuális képessé
geket és kezdeményezéseket elnyomja és absztrakt ideo
lógiai rendszerekkel pótolja, csakis politikai, gazdasági 
és morális hanyatláshoz vezethet;

—  nem a hatalom megszerzésére, hanem az államha
talmi struktúra felszámolására kell törekedni, hogy a 
kultúra és a gazdaság saját törvényei szerint formálód
hasson.

a) A társadalomban minden: emberi munka eredmé
nye; és minden emberi munka individuális képességeken 
alapul, melyek csak szabadon tudnak kibontakozni és 
fejlődni. Ezért az oktatás, a tudomány és a kultúra minden 
területén szabad teret kell biztosítani az egyéni képessé
gek és kezdeményezések számára.

A SZELLEMI ÉLETBEN TELJES INDIVIDUÁLIS 
SZABADSÁGNAK. KELL ÉRVÉNYESÜLNIE.

b) A gazdálkodás értelme az emberi szükségletek 
kielégítése. A gazdaság területén csak akkor valósulhat 
meg a szociális igazságosság, a teljesítmények kiegyen
lítődése, ha a termelök-fogyasztók-forgalmazók együtt
működésére épülő új gazdasági szervezetek (szerződése
ken alapuló társaságok) jönnek létre.

A GAZDASÁGBAN TESTVÉRISÉGNEK KELL 
ÉRVÉNYESÜLNIE.

c) Az államnak nem szabad beavatkoznia sem a kul
túrába, sem a gazdaságba. A demokratikus jogállamiság 
feladata az alapvető emberi és szabadságjogok biztosítá
sa, az állampolgárok belső és külső védelme, a munka és 
a természet védelme.

AZ ÁLLAM TERÜLETÉN DEMOKRATIKUS 
EGYENLŐSÉGNEK KELL ÉRVÉNYESÜLNIE.

Az évi négy nagy rendezvény felépítése
Három napos rendezvényeket szükséges szervezni.
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Egy-egy téma teljes elmélyítése-feldolgozása csak így 
válik lehetővé.

A három napot megelőző este: találkozás, és egy 
bevezető —  az egész témát átfogó —  előadás.

Célja, hogy a résztvevőket előkészítse a téma fölvé
telére.

Első napon: a téma áttekintése és megértése („emész
tés" a fejben).

Második napon: a fölvett tartalom saját lelki tartalom
má válik. (, A  vélemények elválasztják, az érzületek össze
kapcsolják az embereket" [Goethe].)

Harmadik napon: a fölvett tartalomból —  a tapaszta
latok összegzéséből —  cselekvési impulzus születik.

így a három nap (és éjszaka) alatt fölépül egy organiz
mus, a belső ember organizmusa. A fölépülés a résztve
vők saját aktivitása, részvétele szerint történik. Első nap: 
praktikus gondolatok, eszmék befogadása; második nap: 
szociális fantázia; harmadik nap: a megvalósítás tech
nikája.

Fontos a napi program organikus felépítése, hogy ne 
egyoldalúan aktív „előadók" és egyoldalúan passzív 
„hallgatóság" találkozzon; hanem az összes résztvevő 
részvételével, együttgondolkodva, közös igyekezettel a 
mindenkit érintő problémák egyre tisztábban, világosab
ban körvonalazódjanak, ezzel minden résztvevőt segít
senek saját cselekvési lehetőségeinek és feladatainak 
felismerésében, megragadásában.

A négy nagy rendezvényt alakíthatjuk úgy is, hogy a 
témát előre lebontjuk négy aspektusára; vagy pedig úgy, 
hogy hagyjuk a másodikat az elsőből, és így tovább, 
szabadon formálódni. A rendezvények nyilvánosak. 
Témájukat előre meg kell hirdetni, hogy az érdeklődők 
időben jelentkezhessenek és fölkészülhessenek. Nem a 
résztvevők létszáma a fontos, hanem érdeklődésük ko
molysága, „részvételük" —  aktivitásuk. Nincs szükség a 
rendezvényekre előadókat toborozni. Szükséges viszont, 
hogy egy-egy programot egy (vagy inkább kél) ember 
előkészítsen, összefogjon és levezessen.

Fontos, hogy ezek a „témavezetők" a történések dra- 
matikájára figyeljenek. Minden valódi kérdés az emberi 
középből származik, és a perifériáról jövő válaszokkal 
kell megküzdenie. Nem a kérdéseket kioltó, kívülről —  a 
perifériáról —  jövő válaszokra van szükség. Sokkal in
kább arra, hogy a kérdés egyre tisztábban, egyoldalúsá
goktól mentesen tudjonmegfogalmazódni. Ezegy drámai 
küzdelem az egyensúly megteremtéséért („megbékélés, 
kiengesztelődés"... [Hegel]).

kölcsönösség 
partneri kapcsolat

3. szociális szervezet szociális képességek
fejlesztése

szociális tér, 
melyben fejlődhet 
az emberek
—  önállósága,
—  kezdeményező képessége,
—  együttműködése

4. kapitalizmus szocializmus
európai integráció
—  jogállamiság
—  kulturális szabadság
—  gazdasági társulások

5. piacgazdaság teívgazdaság
—  fogyasztó
—  termelő
—  forgalmazó 
partneri kapcsolatok 
épülő társulása

6. magántulajdon állami tulajdon
használati tulajdon
—  föld (term. eszköz)'!
—  munkaerő > nem lehet áru
—  tőke J

7. gyámolító állam anarchia
—  individuális felelősség
—  önálló ítélet
—  szabad kezdeményezés
—  önrendelkezés

1990. május 8.

A Kós Károly Egyesülés szabadiskolájának a fenti 
program szerinti első rendezvényére 1990. szeptember
15. és 18. közölt kerül sor a Kaposvár melletti Gálosfán.

Néhány példa:
1. idealizmus pragmatizmus 

(intellektualizmus)
megismerésből cselekvés
—  praktikus gondolatok
—  szociális fantázia
—  morális technika

2. egoizmus, altruizmus,
mint hajtóerő mint morális követelmény

egymásra utaltság
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