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Szabad
Szabad szavunk az óegyházi, ko-

rai szláv szvobod átvétele, 12. szá-
zadvégi korai szláv eredetű jöve-
vényszó. A tevékenységben, politikai 
jogaiban nem korlátozott személy, 
autonóm közösség, kisebbség, tele-
pülés jellemzője.

Jelzőként olyan tulajdonságot je-
lent, melynél fogva az illető bizonyos 
testi, vagy lelki, kedélyi, vagy társa-
dalmi stb. kényszerítéstől, megszo-
rítástól távol van, gondolatai, vágyai 
korlátlanok. Mind attól mentes, ami 
helyét, terét cselekvését vagy jogát 
korlátozhatná.

Amit kötelezettség nélkül, illető-
leg ingyen, bárkinek használni lehet.

Szabadság

„Jöjj el szabadság!,/Te szülj nekem 
rendet,/ Jó szóval oktasd/

Játszani is engedd,/ Szép, komoly 
fi adat.” – sóhajtotta 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, 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 gon-
dolati, képzeleti, cselekvési független-
sége.

A  gondolkodásban, a  képzelő te-
vékenységben azért lehet az ember 
szabad, mert az a testtől független 
szellemi tevékenység, a  bennük meg-
jelenő képeknek nincs kényszerítő 
erejük. Hogy a gondolkodásban ma 
mégis csak részben szabad az ember, 
annak az az oka, hogy a gondolkodó 
erő gyenge ahhoz, hogy a test, az agy, 
az idegrendszer, az anyagcsere befo-
lyása alól teljesen kivonja magát.

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

Azoknak a jogoknak összessége, 
amelyek az egyes embernek a társa-
dalomban lelki, döntési, választási, 
gazdasági és fi zikai függetlenségét, 
kényszertől mentes állapotát bizto-
sítják. Fizikai lehetőség arra, hogy az 
ember akaratának megfelelően cse-
lekedhessék. Mentesség a polgári és 
társadalmi megszorítástól.

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.

A  szabadság optimuma az a mér-
ték, ahol még éppen nem korlátozza 
azt, hogy mások mit tehetnek meg, 
ami másnak nem árt.

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 büntetés 
elől” (negatív szabadság) formáit.

A  szabadság megjelenési formája 
a belső autonómia, képesség az érte-
lemmel, önmagunkkal, értékeinkkel, 
az egyetemes értékekkel összhangban 
való, a  vágyaktól független, önkéntes 
cselekedetek végrehajtására, erkölcsi 
értelemben, az akarat függetlensé-
ge, melynél fogva az ember önállóan, 
külső kényszerítés nélkül valamire el-
határozhatja magát. Olyan cselekvés, 
melyben valaki bizonyos általános sza-
bályokat mellőz, mint pl. a művészi ki-
fejezésmód, vagy az emberi kreativitás. 
A  személyes szabadság a beavatko-
zástól mentes emberi cselekvés lehető-
ségét, a politikai szabadság pedig az 
uralom alatt nem álló szabad emberi 
állapotot 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 tehessék, 
amit akarnak… az olyan társadalom-
ban, aminek törvényei vannak, a  sza-
badság csak abban állhat, hogy az 
ember megtehesse azt, amit akarnia 
kell, és ne lehessen arra kényszeríteni, 
hogy olyat tegyen, amit nem szabad 
akarnia”.

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

Álszabadság, mely az igazinak 
csak látszatát viseli, általában nyilat-
kozatokban, kvázi jogban deklaráló-
dik, de értékeit megvalósítani nincs 
módja a polgárnak. A  szabadosság 
korlátlan egoizmus, semmi rendet, 
törvényt nem ismer.

Erich Fromm szerint a szabadság 
kettős metafora. A  pozitív, a  valami-
re való szabadság, amely jogosultsá-
gokat, lehetőségeket jelent, a  negatív 
szabadság a magára hagyottság, elide-
genedettség, a  szorongató felelősség 
metaforája. A  modern ember meg-
szabadult a hagyományos tekintélyek-
től, gazdasági és politikai béklyóitól, 
de ugyanakkor új, most már nem in-
tézményes tekintélyek vették át fölöt-
te az uralmat: a siker, a pénz, a hírnév 
és a társadalmi presztízs hajszolása, 
a  kényszeresen végzett munka. Meg-
változott a többi emberhez való viszo-
nya is: az ellenségesség a sikereseb-
bekkel szemben, az elidegenedettség 
és a sértettség alapérzése lett, ahogy a 
magány, a  jelentéktelenség és a tehe-
tetlenség érzése is.

Szabad ember

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

Az állam által biztosított sza-
badságjog magában foglalja a vallás-, 
a  vélemény közlésének lehetőségét, 
a  sajtó, gyülekezési- és ellenállási jo-
got, a  jogegyenlőséget, az alkotmá-
nyos berendezkedést, a  választások 
útján létrehozott törvényt hozó és a 
megvalósítást ellenőrző parlamen-
tet, a  gazdaság, a  kereskedelem és a 
vállalkozás szabadságát. Ma ebben 
az értelemben éljük meg a szabadság 
fogalmát:

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-
sége, amelyekben az egyén önként 
vesz részt, akár azért, hogy kipihenje 
magát, akár azért, hogy szórakozzon, 
vagy társadalmi kapcsolatait ápolja, 
esetleg szellemileg, testileg képezze 
magát.

Ahogy növekszik a szabadidő 
nagysága és presztízse, úgy növek-
szik a hatóereje. Már nemcsak a 
munka kiegészítő vagy kompenzáló 
eleme, hanem az életvitel egyik meg-
határozó tényezője is. A  szabadidő 
eltöltése hat az emberre, alakítja sze-
mélyiségét.

Valódi szabadidőn csak a munka-
viszony, a  társadalmi kötelezettségek, 
a  fi ziológiai szükségletek által külön-
böző mértékben kötött időfelhaszná-
lás után fennmaradó többé-kevésbé 
szabadon felhasználható kötetlen időt 
értjük.

A  szabadidő a szeretet, öröm, ön-
tevékenység, az önkéntesség, a kíván-
csiság, a választott aktivitás, a játékél-
mények, a  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 értékvilágához köze-
lítő tevékenységek ismerete, kínálata, 
gazdasági feltétele szükséges. Olyan 
önként választott, méltányló kis kö-
zösség/ek kell/enek, amelyekkel a sza-
badidős tevékenységek együttes él-
ményként átélhetők, örömei megoszt-
hatók, elbeszélhetők, legendásíthatók. 
Nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy 
jól legyünk magunkkal és másokkal a 
világban.

Sajnos növekszik a birtoklás, a tu-
lajdonlás igénye, csökken az együtt-
élést gazdagító erkölcs, esztétikum, 
szolidaritás szerepe. Az ember esz-
közzé vált. A  nagyobb, szebb házak-
ban kisebbek a családok és több az 
összetört otthon.

A  tárgyak között az emberi kap-
csolat, érzelem háttérbe szorult. Meg-
nőtt a személyes szabadság, az egyéni 
szabadidő, ami egyszerre sok és kevés, 
hatása áldás és átok is. A  szabadidő 
üzleti ág lett. Piacán kínálatok sokasá-
gát tapasztaljuk a sikeres élet alapozá-
sára, az énerő, az önuralom növelésé-

re, a  tehetség gondozására, a  szolidá-
ris, karitatív segítésre. Megtalálhatók 
a kínálatban az egészség, a kultúra, az 
alkotó élet örömeit kondicionáló kö-
zösségek, a divatos formák.

Van példa énpusztításra, a  mél-
tatlanul élt élet negatív indulatainak 
levezetésére, a  szenvedélyek mérték-
telenségéhez szabadidős formákra, 
közösségekre is.

A  munka és szabadidős tevékeny-
ségek lehetősége alakítja egy-egy tár-
sadalmi csoport időbeosztását, amit 
meghatároz a személy élet- és mun-
kakörülménye, iskolázottsága, tér-
használata, művelődési, szórakozási 
igénye.

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.

Miközben a magyar társadalom 
arra törekedett, hogy a mintául vá-
lasztott szabadidős társadalmak, cso-
portok fogyasztását, életnívóját elérje, 
feláldozta szabadidejét. A napi megél-
hetés biztosítása, a vágyott, a  szüksé-
ges életszínvonal megtartása kénysze-
rítette a férfi akat többlet-jövedelem-
szerző, a  nőket kiadás-megtakarító 
tevékenységre, így saját életük meg-
élésének örömeire egyre kevesebb idő 
jut/ott.

Visszaesett a családdal, barátokkal 
folytatott tevékenység csakúgy, mint 
az „eljárós” kulturális aktivitás. Euró-
pában 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. Hagyományőrző 
fesztiválok, helyi rendezvények soka-
sága, idegenforgalmi stratégia, mar-
keting csalogatja a turistákat.

Azonban csak a kultúra iránt ér-
deklődő értelmiség, a  nagyvárosban 
élők intenzívebb fogyasztása fi gyel-
hető meg, és nem a közönség széle-
sedése.

A városi-vidéki életmód a szabad-
idő eltöltésben, napjainkban is eltérő 
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képet mutat. A  nagyvárosi életmód-
ban egyszerre jelenik meg a vágyako-
zás a természet iránt, és a nagyvárosi 
szórakozási formák (mozi, színház, 
hangverseny) gyakorlása. Vannak 
olyan szabadidős tevékenységek, 
amelyek speciális érdeklődésű cso-
portokhoz kapcsolódnak, a  különb-
ségeik nem a társadalmi dimenzió-
ból, hanem az egyén érdeklődéséből 
adódnak (pl. foci-rajongók, modelle-
zők stb.).

Az embernek szüksége van fi-
zikai és szellemi rekreációra is. 

A  szellemi rekreációt a kulturális 
javak fogyasztása, a  társadalmi élet 
nyújtja, a fizikai rekreációt a passzív, 
és az aktív pihenés. A  rekreáció a 
szabadidő-eltöltés kultúrája. Az em-
ber felfrissülésének, munkaképessé-
gének újratermelését, az igényesen 
megélt, minőségi élet megteremté-
sét szolgálja.

A  kikapcsolódás a monotonitá-
sából való kitörést, a  felgyülemlett 
feszültségek levezetését és a stressz 
feloldását, az életerő és az életkedv 
növekedését biztosítja.

A  magyar közművelődés intézmé-
nyei, szakemberei, civil szervezetei a 
közművelődési törvényben garantált 
szabadsággal ehhez kínálnak a tele-
pülések állampolgárainak teret, időt, 
megfelelő alkalmakat, tevékenységi, 
közösségi formákat.

Munkájukat összefogják, elméleti, 
gyakorlati formákkal támogatják, ha-
zai, nemzetközi fórumokon népsze-
rűsítik a Nemzeti Művelődési Intézet 
szakemberei, információs fórumai, 
kiadványai, és a Szín - Közösségi Mű-
velődés című szakfolyóirata is.

József Attila
Levegőt!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
  hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
  mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
  a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
  a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
  A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
  amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
  e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi , 
  de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
  mig nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
  s mikor miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
  s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
  mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
  - anyám ott született -
az eleven jog fájáról lehulltak,
  mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
  s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
  Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
  aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
  és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
  Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
  mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
  ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban 
  az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
  és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
  ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
  Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
  nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
  szép, komoly fi adat!

1935. nov. 21.


