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Szabad

Szabad szavunk az óegyházi, korai 
szláv szvobod átvétele, 12. századvégi 
korai szláv eredetű jövevényszó. A te-
vékenységben, politikai jogaiban nem 
korlátozott személy, autonóm közös-
ség, kisebbség, település jellemzője.

Jelzőként olyan tulajdonságot jelent, 
melynél fogva az illető bizonyos testi 
vagy lelki, kedélyi vagy társadalmi stb. 
kényszerítéstől, megszorítástól távol 
van. Mindattól mentes, ami helyét, te-
rét cselekvését vagy jogát korlátozhatná.

Szabad, amit kötelezettség nélkül, il-
letőleg ingyen, bárkinek használni lehet.

Szabadság

„Jöjj el szabadság!, / Te szülj nekem 
rendet, / Jó szóval oktasd / Játszani is 
engedd, / Szép, komoly fi adat.” – só-
hajtotta József Attila.

A  szabadság idegen erőtől való 
függetlenséget jelent.

Lehet:
– személyes szabadság: a  szabad 

mozgás, a test szabad használata, ami 
büntetőjogi védelem alatt áll, csak a 
törvényben meghatározott esetekben 
és formák között szorítható meg

– fi zikai szabadság: a  lehetőség va-
lamit tenni vagy nem tenni

– erkölcsi szabadság: az ember 
szándékának, akaratának szabadsága

– jogi szabadság: kiterjed mind-
arra, amit a jog szerint az embernek 
tenni lehet,

– alkotó szabadság: az ember gondo-
lati, képzeleti, cselekvési függetlesége.

A  gondolkodásban, a  képzelő te-
vékenységben azért lehet az ember 
szabad, mert az szellemi tevékenység, 
a  bennük megjelenő képeknek nincs 
kényszerítő erejük.

Az emberen kívül eső természet 
kötött, nem szabad, mivel a szükség-
szerűség jellegével bíró természeti 
okság törvényének feltétlen uralma 
alatt áll.

A  pszichológia szerint a pozitív 
szabadság autonómiát, felelősségvál-
lalást, döntési, kontroll-, és fejlődőké-
pességet, nyitottságot, változni és vál-
toztatni tudást jelent. Mindazt, amit 
az „érett személyiség” ismérveinek 
tekintünk.

Szélesebb értelemben a szabadság 
olyan állapotot jelent, amely népek 
számára az elnyomástól való mentes-
séget, az egyéni élet kiteljesítésének 
lehetőségét teremti meg, olyan ideál, 
amelyért népek és mozgalmak hábo-
rúkat, forradalmakat vívtak.

Belső szabadság

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyi-
latkozata a szabadság kétféle, pozi-
tív és negatív értelmezését használja, 
amikor felsorolja az alapvető emberi 
jogokat, mint pl. „a  vélemény és ki-
fejezése szabadsága” (pozitív szabad-
ság) és „védelem a kínzás, a kegyetlen, 
embertelen bánásmód és büntetéstől” 
(negatív szabadság) formáit.

A  szabadság megjelenési formája 
a belső autonómia, képességet jelent 
az értelemmel, önmagukkal, értéke-
inkkel, az egyetemes értékekkel össz-

hangban való, a  vágyaktól független, 
önkéntes cselekedetek végrehajtására. 
Erkölcsi értelemben, az akarat füg-
getlensége, melynél fogva az ember 
önállóan, külső kényszerítés nélkül 
valamire elhatározhatja magát.

A  személyes szabadság a beavat-
kozástól mentes emberi cselekvés le-
hetőségét jelenti.

A  politikai szabadság az uralom 
alatt nem álló szabad emberi állapo-
tot jelenti.

Montesquieu szerint: „A  szabad-
ság az a jog, hogy mindenki megtehe-
ti azt, amit a törvények megengednek, 
(…) a politikai szabadság (…) nem 
abban áll, hogy az emberek azt tehes-
sék, amit akarnak (…) az olyan társa-
dalomban, aminek törvényei vannak, 
a  szabadság csak abban állhat, hogy 
az ember megtehesse azt, amit akar-
nia kell, és ne lehessen arra kénysze-
ríteni, hogy olyat tegyen, amit nem 
szabad akarnia”.

A  politikai szabadság garantálja a 
személyes szabadságot, azaz a politi-
kai szabadság a személyes szabadság 
biztosításának az eszköze.

Álszabadság, mely az igazinak 
csak látszatát viseli, általában nyilat-
kozatokban, kvázi jogban deklaráló-
dik, de a szabadság értékeit megvaló-
sítani nincs módja a polgárnak.

A szabadosság korlátlan egoizmus, 
semmi rendet, törvényt nem ismer.

Erich Fromm szerint a szabadság 
kettős metafora. A pozitív, a valamire 
való szabadság, amely jogosultságokat, 
lehetőségeket jelent, a negatív szabad-
ság a magára hagyottság, elidegene-
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dettség, a  szorongató felelősség meta-
forája. A modern ember megszabadult 
a hagyományos tekintélyektől, gazda-
sági és politikai béklyóitól, de ugyan-
akkor új, most már nem intézményes 
tekintélyek vették át fölötte az uralmat: 
a  siker, a pénz, a hírnév és a társadal-
mi presztízs hajszolása, a kényszeresen 
végzett munka. Megváltozott a többi 
emberhez való viszonya is: az ellensé-
gesség a sikeresebbekkel szemben, az 
elidegenedettség és a sértettség alap-
érzése lett, ahogy a magány, a jelenték-
telenség és a tehetetlenség érzése is.

Szabad ember

A cselekvés iránti szeretetben élni 
és a másik akaratát megértve őt élni 
hagyni, ez a szabad ember alapvető 
jellemzője.

Szabadságjog

Az állam által biztosított szabad-
ságjog magában foglalja a vallás gya-
korlásához való jogot, a  vélemény 
közlésének lehetőségét, a  sajtó, gyüle-
kezési és ellenállási jogot, a  jogegyen-
lőséget, az alkotmányos berendezke-
dést, a  választások útján létrehozott 
törvényt hozó és a megvalósítást ellen-
őrző parlamentet, a gazdaság, kereske-
delem és vállalkozás szabadságát.

Szabadnap

A  Szent István-nap ünneppé nyil-
vánítása Mária Terézia uralkodása 
idején, 1774-ben történt. Magyaror-
szágon 1891 óta munkaszüneti nap 
a vasárnap, és ekkor lett a Szent Ist-
ván-nap is szabadnap.

Szabadidő

Mindazon foglalatosságok összes-
ségének ideje, amiben az egyén önként 
vesz részt, akár azért, hogy kipihenje 
magát, akár azért, hogy szórakozzon, 
vagy társadalmi kapcsolatait ápolja, eset-
leg szellemileg, testileg képezze magát.

Ahogy növekszik a szabadidő 
nagysága és presztízse, úgy növekszik 
a hatóereje. Már nemcsak a munka 
kiegészítő vagy kompenzáló eleme, 
hanem az életvitel egyik meghatározó 
tényezője is. A szabadidő eltöltése hat 
az emberre, alakítja személyiségét.

Valódi szabadidőn csak a munkavi-
szony, a társadalmi kötelezettségek, a fi -
ziológiai szükségletek által különböző 
mértékben kötött időfelhasználás után 
fennmaradó többé-kevésbé szabadon 
felhasználható, kötetlen időt értjük.

A szabadidő az öntevékenység, az 
önkéntesség, a  kíváncsiság, a  válasz-
tott aktivitás, a  játékélmények, a  sze-
retet, öröm, szabadság világának ideje. 
Lényegi kérdése, hogy a szabad időt 
megélő mitől tekinti magát szabad-
nak, és mit akar átélni a szabadsága 
élményeként. Hogy a személyiség 
dönthessen erről, a  vágyott értékvi-
lágához közelítő tevékenységek is-
merete, kínálata, gazdasági feltétele 
szükséges. Olyan önként választott, 
méltányló kis közösség/ek kell/enek, 
amelyekkel a szabadidős tevékeny-
ségek együttes élményként átélhetők, 
örömei megoszthatók, elbeszélhetők, 
legendásíthatók. Nem cél, hanem esz-
köz ahhoz, hogy jól legyünk magunk-
kal és másokkal a világban.

A  birtoklás, a  tulajdonlás igényé-
nek növekedésével csökken az erkölcs, 
az esztétikum, a  szolidaritás szerepe. 
A tárgyak között az emberi kapcsolat, 
érzelem háttérbe szorul. A  megnöve-
kedett személyes szabadság, az egyéni 
szabadidő egyszerre sok és kevés, ha-
tása áldás és átok is.

A  szabadidő üzleti ág lett, pia-
cán kínálatok sokaságát tapasztaljuk, 
egyik oldalon a sikeres vagy a jó élet 
alapozására, az én-erő, az önuralom 
növelésére, a  tehetség gondozására, 
a  szolidáris, karitatív segítés gyakor-
lására. Megtalálhatók a kínálatban az 
egészség, a kultúra, az alkotó élet örö-
meit kondicionáló közösségek, a diva-
tos formák. De van példa az én-pusz-
tításra, a  méltatlanul élt élet negatív 
indulatainak levezetésére, a mértékte-
len szenvedélyek kiélésére adott sza-
badidős formákra, közösségekre is.

A  munka és szabadidős tevékeny-
ségek lehetősége alakítja egy-egy társa-
dalmi csoport életét, napjait, napi idő-
beosztását. A televíziózás terjedésével 
a könyv, az újság, a színház és a mozi 
helyébe a többcsatornás kábel-TV és 
a videó lépett. Gyorsan népszerűek 
lettek a számítógépes játékok, amit az 
Internet rohamos elterjedése követett. 
Az Internet térhódításával megjelent 
az önképzés gyakorlata is a szabad-
idő-eltöltés palettáján.

A mintául választott társadalmi cso-
portok fogyasztásának, életnívójának 
elérése érdekében az ember feláldozta 
szabadidejét, míg a napi megélhetés biz-
tosításának, a  szükséges életszínvonal 
megtartásának kényszere miatt a férfi -
akra többlet-jövedelemszerző, a  nőkre 
kiadás-megtakarító tevékenységek há-
rultak, így mindkét póluson egyre keve-
sebb idő jut életük megélésének öröme-
ire. Visszaesett a családdal, barátokkal 
folytatott tevékenység csakúgy, mint az 

„eljárós” kulturális aktivitás. Európában 
nálunk az egyik legalacsonyabb a társas 
tevékenységekre fordított idő.

A  rendszerváltozás kezdeti nehéz-
ségei után a piacgazdaság életre hívta 
a maga kulturális piacát. Színvonalas 
hangversenyek, világszínvonalú ren-
dezvények, kiállítások kerültek a kí-
nálati elemek közé. Azonban csak egy 
szűkebb kör, a  nagyvárosban élők in-
tenzívebb fogyasztása fi gyelhető meg, 
és nem a közönség szélesedése. Hagyo-
mányőrző fesztiválok, helyi rendezvé-
nyek sokasága, idegenforgalmi stratégia, 
marketing csalogatja a turistákat.

A  városi-vidéki életmód a szabad-
idő eltöltésben eltérő képet mutat. 
A  nagyvárosi életmódra jellemző a 
természetben levés igénye (kirándulás, 
turizmus) és a nagyvárosi kikapcsoló-
dási formák (mozi, színház, hangver-
seny) gyakorlása. Vannak olyan sza-
badidős tevékenységek, amelyek spe-
ciális érdeklődésű csoportokhoz kap-
csolódnak (foci-rajongók, modellezők).

Az embernek szüksége van fi zikai 
és szellemi rekreációra is, egyikre a kul-
turális javak fogyasztása, a  társadalmi 
élet gyakorlása ad lehetőséget, a  má-
sikra a passzív és az aktív pihenés. A re-
kreáció hogyanja a szabadidő-eltöltés 
kultúrája. Az ember felfrissülését szol-
gálja, munkaképességének újratermelé-
sét, az igényesen megélt, minőségi élet 
megteremtését. A  kikapcsolódás – a 
monotonitásból kitörés folytán – a fel-
gyülemlett feszültségek levezetését és a 
stressz feloldását, az életerő és az élet-
kedv növekedését biztosítja.

A  magyar közművelődés intéz-
ményei, szakemberei, civil szerve-
zetei – a közművelődési törvényben 
garantáltan és a Nemzeti Művelődési 
Intézet módszertani támogatásával 

– ehhez kínálnak a települések állam-
polgárainak megfelelő alkalmakat, te-
vékenységi, közösségi formákat.


