
ünnepe Istennek a Szentháromság életében, s ha a mi ünnepeink nem ebból
az örök ünnepből adnának ize lltőt: szentségi módon Jelzik, de egyben meg is
jelenítik. A szentmise nem egy szűk órára kapcsol ki a hétköznapból. Ünnepi
öröme egyre jobban átjárja életünket. A világ a betel jesülés, Krisztus végső

uralma, a szeretet örök öröme felé tart . Az egyház : lsten ün neplő, mégis ván
dorúton járó népe, ezt a végső boldogságot jeleni ti meg, s ehhez segi ti napról
napra közelebb az ember iséget.

Felhasznált Irodalom:

B. Casper: Alltagserfahrung und Frömmigkelt, Herder 1980. - M. Eliade : From Prlrnl
ti ves to Zen. Coll ins 1967. - B. Haring : Frel ln Christus. Herder 1980. II. Band. - E.
Otto--T. Schramm: Fest und Freude. Kohlhammer 1977. - J . Pieper: Lelsure the Basis
of Cultur e. London. - PIeper : Zustlmmung zur Welt . Kösel 1963. - lIturgle ln der Ge
melnde. Paderborn 1965.

András Imre

KORSZERŰ SZABADIDO:
EMBERIBB EMBERR~, KERESZT~NYIBB KERESZT~NNY~ LENNI

A dolgozók részére világszerte törvény biztosítja a pihenéshez való jogot.
lehetóségét pedig a szabadidó adja meg. A több szabadidő a pihenésen túl le
hetóséget teremt arra is, hogy az egyes ember test i ereje mellett lelki energiáit
is megújitsa, helyreállitsa a munka egyoldalú megterhelése után a testi -lelki
mivoltának megfelelő harmon lát. De lehetőséget ad arra ls, hogy a h ivő meg
találja annak módját: hogyan alakitsa ki a modern munkafeltételek között az
eredeti bűn óta a munka büntetésével sújtott, de a megváltás által az lsten
teremtő munkájának folytatására megh ivott ember munk ás-öntudatát. Ezeket
a " szabadidó- I ehetőségeket " kiván juk megvllágitani.

A szabadidő konkrét magyar valóságát az 1976/77- es hivatalos társadalom 
statiszt ikai felmérés rajzol ja meg. (Időrnérleg I-II. A magyar társadalom élet
módja az 1976/77 . évi időrnérleg felvéte le alap ján. Központi Statisztika i Hivatal,
Budapest 1982.) A kutatás szer int az időt , amely fölött többé -kev ésbé szabado n
rendelkezü nk, úgy kapjuk meg, ha a nap 24 órájábó l levonjuk a kötött Időt: a
fogla lkozásként végzett munkát, a közlek edést, háztartással kapcsolatos mun
kát, a gyermekek nevelésére, gondozására, továbbá a fiziológ iai szükségle tek
(alvás, evés stb.) kielég itésére forditott időt. A kötött időben végzett tevékeny
ségek általában kötelességek, de a kötelességszerűen és a szabadon választott
tevékeny ség között nincs mindig éles határ . PI. a kertészkedés lehet kika pcso
lódás, de lehet jövedelemkiegészitő tevékenység is. A tanulás is lehet köteles 
ség, de lehet szabadon választott művelődés is.
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A Magyar Központi Statisztikai Hivatal 1963-ban végezte elsó országos idó
mérleg-felvételét. 1976/77-ben az elózónél lefektet ett elvek alapján, de annál
részletesebben újabb országos vizsgálatot hajtott végre . Ez a két , másfél év
tizedes különbséggel készitett felmérés nagy változásokról ad hírt. Megváltozott
els ősorban a keresők aránya. A 15-69 éves, akt ív férfi ke resők aránya 93,4 %
ról 87,5 0/o- ra csökkent, a 15-54 éves kereső nőké 53 %-ról 70,8 %-ra nőtt. Az
életszínvonal emelkedett : az egy főre jutó személyes rendelkezésű családi
jövedelem majdnem a kétszerese lett. Javultak a lakásviszonyok , és nagyon
javult a háztartások gépi ellátottsága. A nók háztart ásra ford itott ideje napi
70 perccel rövidült meg, ezt az idót a háztáji munkaidő bővít és ére és házon
kívüli keresó tevékenységre ford ftották az asszonyok. Ál talában nótt a háztáji
gazdálkodásra, építkezésre. lakáskarbantartásra fordított id ő , de csökkent a
gyermekekkel való foglalkozás ideje.

A legtöbb kötött idejü k a mezógazdaságban do lgozókna k van, a legkeve
sebb az értelmiségi tevékenységet folytatóknak. A nók kb. háromszor annyi
i dőt ford ítanak háztartási munk ára, mint a férfiak. A gyermekek ellátása , gon
dozása is a nók feladata, mig nevelésük, a velük való játék stb. általában egy
formán oszlik meg az apa és anya között.

Hogyan töltik el az emberek Magyarországon a szabadidejüket? Nagyon
kevéssé házon kivül. A társas összejövetelek átlagosan naponta valamivel több
mint háromnegyed órát foglalnak le. Az értelmiségiek külön idót fordftanak rá,
a munkások inkább munkában , közlekedés közben gyakorolják, esetle g italo
zássai, vendéglólátogatással kapcsolják össze.

A sport, kirándulás jellegzetesen az értelmiséghez kapcs olódik , és a fér
fiaknál kétszer olyan gyakori, mint a nőkné l.

A művelődés, szórakozás is erósen az otth onhoz kötött . Mozi, szlnház,
múzeumlátogatás , sportrendezvények látogatása ritka dolog. A megkérdezett
40-ból 4 volt moziban , 250 közül 1 szln házban, 1 múzeumban , 200 közül egy
sportrendezvényen. Az emberek szabadidejét olvasás, rádiózás, TV-nézés tölti
ki. A népesség nem egészen egyötöde tart ozik a könyvolvasók közé, sokkal
többen hallgatnak rádiót , a tévézés pedig uralkodó szabadidó-fog lalkozás lett.
A lakosság fele-háromnegyede naponta 2-2 és fél óra hosszat nézi.

A felmérésból leegyszerúsftve azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a munka
idó rövidülése elsősorban a mellékes munkavállalásnak kedvezett, a belső

megújulásra most is fáradt emberek a televlziós korszak előtti pihenó hétvégék
alv ásat a nem kevésbé passz iv napi tévénézéssel cserélték fel. Olyan "ered
mény" ez, amely nem ad okot a dicsekvésre.

Pedig mivel a munka világa egyre kötöttebb lesz, a szabadidónek fontos
szerepe van a társadalom átalakulásának irányításában. Új m i nőség i tulajdon
ságot ad az életnek. Az "embertelen" munkak örülmények nemcsak régen tet
ték "embertelenné" a szabadidőt, amikor a hétvégi szabadi dónek egyetlen
célja a " kialvás" volt. A szabadidő sohasem válhat csupán a munkakörülmények
hiányosságainak kompenzálójává.
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A mai üzleti - és néha kultúrpol itikai törekvésekkel szemben azt is le kell
szögeznünk, hogy minden olyan felfogás egyoldalú , amely csupán egysíkú
szabadidő-tevékenységet tart szem előtt, legyen az sport, vagy természetjárás,
vagy kulturális tevékenység.

Az egysíkú kultúrpolitika abból indul ki , hogy a szabadidővel rendelkező

ember nem tud mit kezdeni idejével, unatkozik, s könnyen kielégületlennek
érzi magát. Ezért szájába kell rágni , mit tegyen , szelíd kényszerrel kell gondos
kodni foglalkoztatásáról. Eszerint a kultúrpesszimista álláspont szerint az em
berek csak így tudnak megszabadulni önmaguktól , kikapcsolódni mindennap
jaikból, így képesek elfelejteni szürke hétköznapjaikat.

Ebben az érvelésben talán helytálló az, hogy a kényszerü hozzáidomulcis
a munka világához sokszor megnehezítette a szabadidő megfelelő kihasználá
sát. Ezért szükségesek akultúrpolitikai , népmüvelési intézkedések, - de nem
azért, hogy az ember könnyebben elmenekülhessen önmagától. Ellenkezőleg:

éppen azért, hogy önmagára találhasson.
A munkában is magára találhat az ember, ha kedve szer int választhatja

meg, vagy ha olyan erősen tudja magát munkájára motiválni, hogy belsőleg is
"szeretni" tudja azt, amit végeznie " kell ". Az önmagára talál ást a munkában
az egyén számára áttekinthetetlen ipari termelés hiúsítja meg ; a mindent át
hidaló erős motiválásra csak kivételesen elkötelezett ember képes - akinél
viszont fennállhat az egyoldalúvá válás veszélye. Igy aztán a szabadi dő re marad
a munka világában nem biztosított, de teljes emberré válásunkhoz szükséges
tulajdonságok megszerzése.

E feladatot az teszi nehézzé, hogy e tulajdonságok hiányának tudatos ki
egészítéséhez helyes emberképre van szükségünk. Ha valaki azt hiszi , hogy
boldogságához a nagyobb jövedelem, vagy a több testmozgás, vagy talán a
messzi vidékek ismerete hiányzik, akkor szabadidejét ilyesmire fog ja ford ítan i.
Igy aztán hamis útra terelődhet a hiányérzetnek, akielégületlenségnek meg
szüntetésére irányuló tevékenység.

Lássunk néhány példát arra, hogyan lehet a szabadidőt emberi mivoltunk
gazdagítására fordítani. (Vö. Roman Bleistein , Freizeit ohne Langeweile. Wege
zu einer erfüllenden Freizeitgestaltung. Herder Bücherei Nr. 959.)

Regeneráljuk IdóérzékUnket. A határidőnaplóval , i dőbeosztá ssa l hajszolt ember
úgy seg íthet magán , ha szabadidőben félreteszi óráját, igyekszik magát újra
beleélni abba az időritmusba, amelyet a nap járása, a természeti jelenségek
változása határoz meg, s amelyre a természet évezredes beidegzódéssel reagál.

Törekedjünk a külvilág Iránti érzékenységre. A céltudatos tevékenységre való
figyelés tompítja bennünk az érzékenységet a körülöttünk levó vil ág szépsége,
gazdagsága iránt. Az "egydimenziós emberen" (Marcuse) egyhangúság, szín
telenség , érdektelenség lesz úrrá . A szabadidőben tudatosan át kell váltani.
Figyeljünk a benyomásokra, tanuljunk meg örülni a kis dolgoknak, keressük
a találkozást a minket körülvevó világgal. Ismerjük meg a szabad természetet.
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Különösen fontos ez a beáll ítottság az optikai jelenségekkel szemben.
Tudnunk kell, hogy befogadóképességünk a látás útján szerzett benyomások
nál korlátozott. Amit látunk, érzékeljük ugyan, de ha nem dolgozzuk fel, elfe
lejtjük, mintha nem is láttuk volna . Az idős emberek feledékenységének egyik
oka az, hogy a világ már nem érdekli őket. Jóformán nem ls veszik észre, amit
látnak, s a látott kép nyomtalanul tovatünik.

Az optikai benyomások terén veszedelmesen tévútra vezethet a televízió .
Azáltal, hogy állandóan a valóságnak egy-egy kinagyított részletét mutatja, a
megértés lIIúzióját kelti fel bennünk, s arra szoktat, hogy ezt a manipulált és
közvetett valóságképet igazinak fogadjuk el. Igy érthető, ha a televízión nevel
kedett gyerek az erdei kirándulás szép élményét úgy jellemzi, hogy "olyan
szép volt , mint a tévébenl"

IsmeretszerzésUnk legyen élményszerű. I:sszerűségre épített világunk racioná
lis megismerési formákhoz szokott: információkat gyűjtünk a külvllágról, em
berekről, eseményekről, s ezek alapján megfontolásokat végzünk, következteté
seket, döntéseket hozunk. Engedjük a szabadidőben szóhoz jutni a megismerés
intuitiv formáit is: a beleélést, az érzelmi reagálást. Küzdjünk tudatosan az
ellen, hogya már emlitett "egydimenziós emberekké" nyomorítson bennünket
magunk alkotta "szép új világunk" . Az ember ősi ösztöne a gyűjtögetés, az
élményszerzés. A turisták emlékgyűjtögetését megmosolyogjuk, pedig ebben,
ha eltorzult formában is, valami lényegesen emberi jelentkezik. Szabadidőnket

használjuk fel "érzelmi zsákrn ányszerzésre" . Ezzel ősi emberi törekvést elégí
tünk kl magunkban, de felfedezzük azt is, hogy mennyire modernek vagyunk,
hiszen az érzékenység feltételezi a nyitottságot az új Iránt. Az érdeklődő em
ber nyitott ember . Az emberek egy része azonban fél minden Ismeretlentől, és
nem tudja magához közel engedni az újat , amivel találkozik.

Ne zárjuk el magunkat a többiektóI. Embertársainkkal a mindennapi életben
legtöbbször a tömegben találkozunk. Tömegbe kényszerülni egyeseknek ko
moly nehézséget jelenthet, de mindannyiunkra elszemélytelenítő hatással van,
ellenséges érzületet vált ki. A szabadidő megfelelő alkalom arra, hogy rászek
tassuk magunkat az összekötő szálak felismerésére. Ez képesít majd arra, hogy
a tömeghez is pozitiv módon viszonyuljunk. A tömegben lévő emberek: "dolgo
zók" , "kortársak" , "magyarok", az enyémmel közös élménytudat és kultúra,
sors, történelem hordozói. Személyesen ugyan nem ismerem őket, talán nem
is fogom ismerni, de közös vonásaink vannak , mindannyian a közös tulajdon
ságok hordozóinak nagy családjába tartozunk. A tömeg egyes tagjaival minden
nehézség nélkül tudnánk ügyeket intézni, pl. újságárusként, közlekedési rendőr

ként, vasutasként. Nehezebb volna azonban közülük ezzel vagy azzal szemé
lyes kapcsolatba kerülni. A személyes kapcsolat, az én-te viszony, egyrészt
kiemeli a távolságot attól , akivel , kilépve saját körörnböl , kapcsolatba akarok
kerüln i; másrészt a másik részéről válaszként elfogadást tételez fel. A talál
kozás formál , alkalma i lehetnek: időm van mások számára; készséges vagyok;
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udvarias vagyok; ismeretséget kötök; kapcsolatba kerülök ; beszélgetésben ki
cseréljük élményeinket ; elfogadom más szolgálatát stb. A találkozás Intenzív
formája az, ha érdeklódöm mások iránt. Minden embernek egyéni sorsa van,
saját világa. Minden ember titkok hordozója. Kérdezzek, ha találkozni akarok
vele.

Akarjunk ünnepelni. Az ünnepléshez élet adta alkalom kell és közösség, amely
az alkalmat értékeli, megemlékezik róla. Minden ünneplés annak reményét
fejezi ki, hogy az élet értékeket hoz létre , tehát minden sebezhetósége ellenére
is van értelme.

Tegyük, ami valóban boldoggá tesz. A fogyasztói társadalomnak recept jei van
nak a boldogságra. De már a recept ls - amely mögött természetesen közvéle
mény áll - kényszer , a legszemélyesebb területen akarja az embert sémába
szorítani. A szabadid ő lehetóvé teszi , hogy idót és bátorságot vegyek magam
nak személyes boldogságom megvalósítására, alkalmat keressek rá akkor is,
ha nem a közvélemény kényelmes országútján találok rá.

Tágítsuk világunkat. Az irodalom és a múvészetek a világ megismerésének új
dimenzióit kínálják fel , mert nem a valóságot másolj ák, hanem annak "égi
mását", vagyis idealizált képét , tipikus vonásait, mélyebb értelmét mutat ják be.
Az irodalom és múvészet szépsége csak úgy tudatosul bennem , ha Időt áldozok
rá, ha belemerülök sajátos nyelven közvetített üzenetének átvételébe, meg-
értésébe. .

Tanuljunk meg játszani. A modern termelési viszonyok között a munka mester
séges tevékenység . Aszigorúan k ötelező technológia nincs tekintettel a spon
taneitásra , a szabadság , az önmegvalósulás, az önk ibontakoztatás szempont
jaira. A játék az a tevékenység, amiben én lehetek a középpont. A gyermek a
játékon keresztül szokik bele a komoly életbe , a játék által térhet vissza a
felnótt is önmagához, hogy emberségében kibontakozzék.

Akarjunk lalálkoznl életünk Istenével. A dolgozó ember a Teremtó által létre
hozott világban él és tevékenykedik. A teremtés folytatása az emberi tevékeny
ség Igazi kiteljesítése. Ahogya teremtó lsten a Biblia híradása szerint a hete
dik napon megpihent, úgy tesz valami hasonlót a teremté st munkájával foly
tató ember is. Ezáltal mintegy utánozza a teremtés ritmusát azt folytató, kitel
jesító, alkotó tevékenységében.

A pihenónap alkalom a Teremtóvel való találkozásra. Az ember ilyenkor az
anyagi világ képviseletében tartja fenn a kapcsolatot a lét Forrásával. Az Úr
napjának megszentelése a harmadik parancs alapján állandó ünnepe annak,
hogy az ember a teremtés koronája. A szabadidóben szinte megszúnlk a mun
kához kapcsolódó átok: "Arcod verejtékével eszed kenyered ." Az ember sza
badabban áll Teremtójével szemben . A Biblia dolgozó és pihenó istenképe

2 17



elutasítja az ókori teremtésmitoszok óta k ísértő dual ista szemléletet, amely a
munkát a szolgák feladatává teszi, a pihenést, szabadidőt pedig a kiváltságosak
jogának tartja.

A nyugalom teológiailag kett6s jel entésú. Jelenti a nyugalmat a munkától
és jelenti a megnyugvást a Teremtőben . Nagy lehetőség számunkra az, hogy
a munka utáni nyugalomban felújíthatjuk a kapcsolatot létünk Forrásával, mert
az életünkben igazán fontos dolgokat nem mi visszük végbe saját magunknak,
hanem Istentől kapjuk ajándékba. A boldogságot, amire törekszünk, életünk
teljes harmóniáját, a bún által megsérült rendben mi magunk nem ..termelhet
jük" meg. Az igazi harmónia, a célbajutás, az értelem megtalálása mindig az
élet Urának ajándéka. Mi ehhez a magunk erejéből csak az alapokat rakhat juk
le apránként, szabad tette ink által - feltéve , hogy amit teszünk , ért elmes és
érték es. Mintánk ebben is a Teremtő, aki munkálkodását követően megpihent,
és ..látta, hogy jó" , amit alkotott. IOletem Istenét úgy ismerem fel, ha életemet
értelmezve a gondviselésben megnyilatkozó lsten (..az én Istenem ") mellett
döntök. IOs ha életemben a sikertelenséget, szenvedést, megterhelést kell ér
telmeznem, ha félelmet vagy depressziót kell földolgoznom, akkor is ehhez a
három személyú egy Istenhez fordulok, és tőle v árern a feleletet.

Amikor a szabad idő helyes felhasználásával foglalkozunk, nem szabad meg
feledkeznünk a szabadidő-apostolkodás ról sem. Az ifjúsági munka , a népmúve
lés, a szabad idő és a turizmus szakembereinek szótárában egyaránt font os fo
galom az ..animáció", azaz: kívülről jövő b átor ítás , amely cselekvésre indítja
a lélek képességeit (..lelket önt bele"). Az animáció nem pusztán szórakozta
tás-technika. Háttere és alapja az egész emberi valóság. A b átortt ásnak. cse
lekvésre indí tásnak fontos eieme, hogy az illető tudatosan akarjon valamit ten
ni, ami öt saját magát érinti. Az animáció a vezetés múvészetének egy formája,
amellyel az adotts ágok és kívánságok ellentmondásaitól megbénított embert
rávezetjük a valóság megismerésére és boldogitó elfogadására. A szabadid ő

apostolkodás teológiája a teremtésnek azt a mozzanatát hangsúlyozza , amikor
a Teremtő lelket lehelt az anyagból formált emberbe. Az animáció az ember
egyfajta "újjáteremtése". A keresztény ember minden szabadidő-foglalkoztatás

t61 az ember egyfajta "újjáteremtését" , vagyis a lélek és a valóság kapcsolatá
nak helyreáll ítását kívánja meg. Az ilyen animáci6 megtanít a megkülönböz
tetés múvészetére : növeli az érzékenységet és a gyengédséget a valóság Iránt ,
biztonságérzetet ad a ..biztatottnak" (animáltnak) az ismeretlen és azért el
bizonytalan ító új élménnyel szemben . Rávezet arra, hogy a világnak sok vetü
lete van; lelepl ezi azt, ami csak múlékony látszat-valóság. IOrzelmeket kelt fel
és alakit ki : megilletődést , csodálkozást, elnémulást, értékmegérzést. Bevezet
a játék világának azokba a mélységeibe, ahol már nemcsak a lelkesedés ott
honos, hanem ahol ..átszellemülés" megy végbe, ahol megteremt6dlk a bi
zonyosság, hogy az élet célba jut, mert van értelme. Az animáció elvezet az
élet igenléséig. Enélkül lehetetlen a játék. A játszó ember, aki látja az élet ér
telmét, vallásos ember.
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