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fellazítására, egy szabad szellemi fõiskola csírájának elvetésére.
Maga a SZOF is elõzményekre támaszkodott. Lényegében
megújhodott formája volt a Kós Károly Szabadiskolának. Igen,
ezen fogalom létezett a 90-es évek elején. Ez a szabadiskola,
amely kezdetben jóformán az ország egészét átfogó, bonyolult
és sokszereplõs kezdemény volt; Debrecentõl Zalaegersze-
gig az ország hét városában és a fõvárosban indult be, és a
kezdeti lendület kifulladásáig mûködött. Ennek átformálása
történt meg a Kós Károly Egyesülés negyedévenkénti három-
napos konferenciáivá, mert az egyes településeken nem volt
meg már a kellõ akarat és alázat, de bátran mondható, hogy
érdeklõdés és felelõsség sem a mûködtetésre.

Ezen szabadiskola keretszervezete, a Kós Károly Egyesülés
1989-ben alakult meg, hét önálló gazdasági társaság alapította
Kaposvárott. A résztvevõkbõl áradt a kezdeményezés, remény,
bizakodás, erõ és energia buzgott tel bennük – bár ma is minden
olyan eleven és tiszta volna,  mint a kezdetekben mutatkozott.
De ne gondoljuk, hogy az Egyesülés minden elõzmény nél-

kül, hirtelen felindulásból keletkezett. Az elõzmények közös
jellemzõje a korszak társadalmi viszonyai okán a féllegális, vál-
lalati klubhelyiségekben, lakásokon tartott összejövetelek
bujdosóként megélt világa. Makovecz Imre magán-mesteris-
kolája, Kálmán István és Kádas Ágnes által szervezett összejö-
vetelek, Kampis Miklós Déldunántúli Építészeti Stúdiója, a
visegrádi építésztábor...

Visszafelé mentünk az idõben, a XX. század utolsó har-
madáig jutottunk. Az a forrás, amelybõl az idézett formációk
táplálkoztak, a XX. század elejérõl, a XIX. század végérõl
származik. Sorsa sorsunkkal és történelmünkkel formálódott,
átadása az világokat elpusztító rettenetes század második felé-
ben, a sötétség éveiben történt. Azonban a sötétségrõl nem
beszélhetünk múlt idõben. A XXI. század iszonyú embert próbá-
ló sötétségében élünk. De bíznunk kell saját magunkban. Néz-
zünk magunkba és nézzünk szét magunk körül. Vannak láng-
lelkû emberek, akik ma is fáklyaként világítanak, és mutatják
az utat.
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A szemközti oldalon és lent: csopaki és budapesti; ezen az oldalon: hajdúszoboszlói és mádi családi házak; valamennyi épül, vagy már elkészült
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KRIEGER ORSOLYA

Épülõben lévõ, többlakásos családi ház homlokzati terve; lent a szombathelyi gyermekjátszótér élõfûz-építményei
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SALAMIN PÁL

Fent: Érd, családi ház; lent: ravatalozó


