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Miért érdemes rekreációt tanulni? 

Életminőségünk javításának elsődleges eszköze,

egy értékeken nyugvó, új élménykultúra

az ember, saját életmódja újragondolása

Kiknek szól ez a jegyzet?

leendő rekreációs mozgásprogram-vezetők
felsőoktatásban résztvevő rekre-

áció szakos hallgatók

 elmélyültebb ismeretekre vágyók 

rekreáció oktatásában érintett szakembereknek

Kinek és mit köszönök?

Először is azért, mert a rekreáció nagyszerű dolog. Saját hatáskörben kiak-
názható, legfontosabb erőforrásunk.  a 
"civilizációs túlélőkészlet" pótolhatatlan eleme. Minden társadalmi korszakban 
(különösen válságos időkben) a szabadidőeltöltés minőségi formái segítették hoz-
zá az embereket nehézségeik elviseléséhez és örömeik megéléséhez. Emberi ki-
teljesedés és kulturális fejlődés sem létezne értelmes szabadidőhasználat nélkül. 

Másodszor azért, mert a rekreáció egyre elfogadottabb és népszerűbb szakmá-
vá, sőt hivatássá válik. A szabadidőhöz kapcsolódó problémák és lehetőségek mi-
att egyre fokozódik az igény olyan szakemberek tevékenységére, akik képesek a 
negatív tendenciákat megállítva,  megteremtésé-
ben közreműködni. 

Harmadrészt azért, mert érdekes, vonzó hétköznapi témákat tárgyal tudomá-
nyos igénnyel. Sokat profitálhat belőle kapcsán 
is. 

Elsősorban a OKJ-s tanulmányainak meg-
könnyítése céljából készült a jegyzet. Másodsorban a 

 számára is hasznos ismereteket jelenthet, mivel a feldolgozott 
témakörök többsége nem található meg más, hazai rekreációs jegyzetben. A kül-
földi szakirodalmi hivatkozások megjelölése az számá-
ra nyitja meg a további információszerzés lehetőségét. Harmadrészt a jegyzet a 

 is szól. Számukra egy lehetséges alterna-
tíva, témaajánló, mely közös gondolkodásra hív, hogy együtt formáljuk tovább a 
rekreációs szakemberképzés hazai arculatát.

Köszönet mindazoknak, akik végigolvassák a jegyzetet, elgondolkodnak rajta 
(esetleg vitatkoznak vele), feltárják hibáit, és megtisztelnek észrevételeikkel. 

Köszönet férjemnek és gyermekeimnek, akik elfogadták, hogy a közös rekre-
ációs élmények helyett jegyzet készül a rekreációról. 

 

 

 

Életminőségünk javításának elsődleges eszköze,

egy értékeken nyugvó, új élménykultúra

az ember, saját életmódja újragondolása

leendő rekreációs mozgásprogram-vezetők
felsőoktatásban résztvevő rekre-

áció szakos hallgatók

elmélyültebb ismeretekre vágyók

rekreáció oktatásában érintett szakembereknek
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Köszönet Kovács Tamás Attilának, lektoromnak, mentoromnak, legfőbb szel-
lemi-szakmai segítőmnek, akitől legtöbbet tanultam az elmúlt 15 évben.

Remélem, hogy a jegyzet sokaknak segít majd az eligazodásban, valamint új 
gondolkodási irányokat indít el oktatókban, leendő rekreációs szakemberekben 
egyaránt. A hazai rekreációs kultúra, és ezzel együtt a szakemberképzés is több 
évtizedes lemaradásban van Európa szerencsésebb feléhez, sőt néhány kelet-euró-
pai sorstársunkhoz (pl. Lengyelországhoz) képest is. Hosszú, de izgalmas út áll 
előttük, amelyen mindenki megtalálhatja helyét, szerepét speciális érdeklődési kö-
rének megfelelően. Bízom benne, hogy a rekreáció iránti szenvedélyem megérint 
másokat is. 

Jó tanulást, hasznos időtöltést, és kellemes rekreációs élményeket kívánok!
 
Budapest, 2010. május 30. 
                                                                               A szerző                                        

Mit szeretnék?
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A jegyzet első fejezetében a rekreációs tanulmányok megkezdéséhez szükséges 
alapismereteket foglaljuk össze. Meghatározzuk a rekreáció jelentését, és elhelyez-
zük olyan hétköznapi fogalmak viszonylatában, mint az életmód és a szabadidő. 
Megvizsgáljuk, hogy mire is való a szabadidő, valamint rendszerezzük és bemutat-
juk a rekreációs tevékenységformák típusait. 

A "rekreáció" kifejezés csak az 1990-es évektől kezdett ismertté válni hazánk-
ban, a közép- és a felsőfokú rekreációs szakemberképzés elindulásának köszön-
hetően. A fogalom néhány év múlva bekerült a turizmusmarketing eszköztárába is, 
mint a kikapcsolódás, a felüdülés jól (tudományosan) hangzó szinonimája. Ezzel 
párhuzamosan a frissen végzett, fiatal rekreációs szakemberek számos, program-
szervezéssel foglalkozó szabadidős kisvállalkozást hoztak létre. Ezek a - nevükben 
is rekreációt hordozó - cégek elsősorban "outdoor" csapatépítő tréningeket, ext-
rém sportos lehetőségeket és különböző lovas, vízi, természetjáró táborokat, túrá-
kat szerveztek (szerveznek). A terjedő fogalomhasználat következő állomásaként 
a stresszkezeléssel, a keleti mozgásformákkal, a tánccal és a természetgyógyászat-
tal kapcsolatos szolgáltatások reklámanyagaiban jelent meg a rekreáció kifejezés. 

Úgy tűnik tehát, hogy hazánkban a rekreáció egyrészt oktatási kategória, más-
részt marketingfogalom. Mindkét felhasználási területre jellemző a szűkítő értel-
mezés, amely a  rekreációt a mozgással és az egészséggel kapcsolatos tevékeny-
ségek megjelölésére használja. A rekreáció nehezen kiejthető és értelmezhető 
kifejezés, így nem csoda, hogy lassan válik a hétköznapi kommunikáció részévé. 
Nem is ez a baj, hanem az, hogy a rekreáció szellemisége is nehezen ver gyökeret. A 
rekreatív életvitel eszménye ma még egy szép álom, pedig a rekreáció nem csak 
egzisztenciális, hanem kulturális kérdés is. A tudományos kutatások és a hétköz-
napi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy létezik a jól-létnek valamilyen belülről 
megépített kultúrája, magatartásgyakorlata. A rekreációs kultúra fejlődése része, 
sőt még inkább feltétele hazánk európai felzárkózásának.

De mi is a rekreáció valójában?

I.1. A rekreáció értelmezése 

I.1.1. Rekreáció a hazai köznyelvben

I. A rekreáció elméleti alapjai
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I.1.2. A rekreáció meghatározása

"recreatio" 

"recreation" 

munkaképességének (bővített) újratermelése

testi-lelki feltöltődést eredményező szabadidőeltöltési-
mód

megújult cselekvő- és teljesítőképességet

válasz-tevékenységrendszer

életminőség tanának 

olyan szabadidős magatartás-
formák összessége, amelyek célja és eredménye a közérzet javulása.

A rekreáció a latin szóból származik, jelentése: üdülés, pihenés, fel-
frissülés. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a fogalom elterjedésében az an-
gol nyelvnek volt a legnagyobb szerepe, így a kifejezés közvetlen forrásának az an-
gol szót tekintjük. 

A hazai szakirodalomban a rekreációt  etimológiai evidenciaként  először "az 
ember egészségének, "-ként határozták meg 
(Dobozy-Jakabházy, 1992.). Ez az értelmezés ma már kevésbé használatos, hiszen 
a rekreációt nem önjogú fogalomként, hanem a magasabb értékek (munka, egész-
ség) megvalósítását segítő eszközként határozza meg. A definíció azt sugallja, hogy 
a rekreációnak csak "valamihez képest" van létjogosultsága. 

A legelterjedtebb hazai magyarázatok a rekreációt a szabadidő-eltöltés kultú-
rájával azonosítják, de helyesebb 

ról beszélni. A rekreáció a kikapcsolódásra szánt idő aktív és élménydús el-
töltési módja, amely  eredményez. Ez a megha-
tározás a leggyakoribb külföldi értelmezésekhez közelít, amelyek szerint: a rekre-
áció önkéntes részvétel olyan szabadidős tevékenységben, amely értelmes és élve-
zetes az egyén számára.

Voltak még egyéb meghatározási kísérletek is, amelyek ugyan nem estek egybe a 
nemzetközi definíciókkal, de új dimenziókkal gazdagították a fogalmat. Az egyik 
legjelentősebb ilyen próbálkozás Kis Jenő (2001) nevéhez fűződik, aki szerint: "a 
rekreáció eszmei és gyakorlati  meghatározott társadalmi 
kihívásokra". Ez a definíció egy korszerű rendszerelméleti megközelítést tükröz, 
amely az emberi viselkedést a társadalmi környezettel való szoros kölcsönhatásban 
vizsgálja. Kis Jenő az nevezte a rekreációt. Bár nem értünk egyet 
a rekreáció fogalmának ilyen tág értelmezésével, vitathatatlan: az emberek köz-
érzetük javulását általában valamilyen rekreációs tevékenységtől remélik, ezért a 
rekreáció valóban felfogható a jóllét-teremtés alapvető eszközeként és módsze-
reként. 

Egy további korszerű értelmezés szerint: a rekreáció 
 A szabadidős tevékeny-

ség azonban önmagában még nem rekreáció, csak annak potenciális lehetősége. 

"recreatio" 

"recreation" 

munkaképességének (bővített) újratermelése

testi-lelki feltöltődést eredményező szabadidőeltöltési-
mód

megújult cselekvő- és teljesítőképességet

válasz-tevékenységrendszer

életminőség tanának

olyan szabadidős magatartás-
formák összessége, amelyek célja és eredménye a közérzet javulása

 

.
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A rekreáció értelmezése (saját ábra)

Azoknál a tevékenységeknél, amelyeknek alapvetően más a szerepük, de kvázi 
mellékhatásként (eredményként) javítják a közérzetünket, inkább a 
ról, és nem rekreációról beszélünk. A hivatásszerű vagy a házimunka is jelenthet 
élményt (elégedettség, sikerélmény), de ezeket mégsem lehet rekreációs tevékeny-
ségnek minősíteni, mert nem teljesül a szabadidő és a szabad választás követel-
ménye.  A fiziológiás szükségletek kielégítése (az ábrán az 1-es jelöli a tartományt: 
pl. étkezés, szexualitás) is történhet olyan magas színvonalon, hogy rekreatív él-
ményt nyújt, de mégsem beszélhetünk rekreációról. A kötelező bevásárlás, a főzés, 
vagy a testápolás (az ábrán 2-es) is lehet rekreatív, amennyiben pozitívan befo-
lyásolja a hangulatunkat, tehát "többet veszünk ki az adott dologból", mint ami 
természetszerűen benne van. A szabadidős tevékenységek között is szerepelhet 
olyan elfoglaltság, amelyet nem azért választunk, hogy javuljon a közérzetünk, 
hanem hogy tanuljunk valamit. Ettől függetlenül pl. a sikerélmény okán javulhat a 
közérzet, amely rekreációs hatásként is felfogható (az ábrán 3-as szám). Ezt a jelen-
séget Kovács Tamás (2004) "rekreatív többletnek" nevezi, amely szoros kapcsolat-
ban áll a körülmények megélési módjával.

A szabadidő a rekreációhoz legszorosabban kapcsolódó fogalom (gyakorlatilag 
fogalmi eleme), így részletes elemzése fontos részét képezi a tananyagnak. Minden 
történelmi korban, szükségszerűen rendelkeztek az emberek olyan idővel, amelyet 
a szükségleteik kielégítésére, más emberekkel való érintkezésre fordítottak. Ez a 
munkán kívüli idő magában foglalt egy szűkebb kategóriát, a szabadidőt is, amely 
során az ember megújította saját erőforrásait, pihent és szórakozott. A szabadidő 
ugyanakkor az emberi faj fejlődésének, a kultúra gazdagodásának, valamint a sze-
mélyiség kibontakozásának alapvető feltételét is jelenti. A modern társadalmakban 

I.1.3. A rekreatív (rekreációs) hatás 

rekreatív hatás-

I.2. A szabadidő értelmezése

rekreatív hatás-
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a szabadidő jelentősége egyre jobban felértékelődik, egyre több funkcióval gaz-
dagodik. Egyes kutatók szerint "robogunk" a szabadidő-társadalom felé. A sza-
badidő részben elméleti kérdés, hiszen a szabadidőeltöltés módozatait, a meny-
nyiségi növekedés következményeit több tudományág (filozófia, szociológia, 
pszichológia) vizsgálja, másrészt óriási üzlet, melynek gazdaságélénkítő szerepe 
vitathatatlan. 

I.2.1. A szabadidő meghatározása 

megmaradt idő

fél-szabadidő

Az ókori civilizációk még nem ismerték a szabadidő fogalmát, helyette a "ráérő 
idő" kifejezést használták. Maga a szabadidő kifejezés csak a XVIII-XIX. század 
határán jelenik meg, sőt számos nyelvben még napjainkban sem differenciálódott 
teljesen külön fogalommá. Egyes nyelvek gyakran ugyanazt a kifejezést használják 
magára az időtartamra, és az ez idő alatt végzett tevékenységre is (pl. leisure). A 
szabadidő meghatározására tett kísérletek száma végtelen, ahány jelentős szerző, 
annyi definíció. E jegyzet a hagyományos, szociológiai megközelítést veszi alapul, 
mely szerint a szabadidő: 

- a társadalmi létből fakadó kötelezettségek és
- a fiziológiás szükségletek kielégítése után
- , amelyben
- leginkább kifejeződik az egyén döntési szabadsága. 
A társadalmi kötelezettségekhez soroljuk a munkát, a tanulást, a családi élettel 

kapcsolatos (pl. szülői értekezlet, idős szülők gondozása, házimunka) és a társa-
dalmi létből fakadó feladatokat (pl. hivatalos ügyek intézése), valamint a min-
dennapi életvitel részét alkotó közlekedést. 

A fiziológiás szükségletekhez tartozik az ember létezéséhez és normál műkö-
déséhez szükséges alvásmennyiség és passzív pihenés, a táplálkozás (a táplálék be-
szerzése, elkészítése és elfogyasztása), a szexualitás, a testápolás, az egészség meg-
őrzésével vagy helyreállításával kapcsolatos tevékenységek jelentős része (pl. szű-
rővizsgálatok, kórházi ellátás). 

A szabadidő-szociológusok körében felmerült annak igénye, hogy a szabadidő 
és a kötelezettségek teljesítésére fordított idő merev elkülönítését feloldják, így 
elfogadottá vált a  terminológiája. A szó használata arra utal, hogy a 
kötelességek világa és a szabad tevékenységek között nincs választóvonal, a tevé-
kenységek a két szélsőséges pólus közötti átmeneti tartomány valamely részében 
találhatók. Vannak olyan elfoglaltságaink, amelyeknél szabadabban választhatjuk 
meg a tevékenység formáját, időpontját és időtartamát, ezek a fél-szabadidő kife-
jezésben nyernek értelmet. 

megmaradt idő

fél-szabadidő
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A  kérdése - mint a definíció lényeges eleme - külön magyará-
zatot igényel. Anélkül, hogy áttekintenénk a szabad cselekvés lehetőségét vizsgáló 
filozófiai elméleteket, megállapíthatjuk, hogy a szabadság csak viszonylagos lehet, 
a "szabad választás" mindig determinált bizonyos körülmények által (szocializáció, 
hangulat, anyagi lehetőségek stb.). Erre utal a definícióban a "leginkább kifeje-
ződik" megállapítás. Itt a szabadságot a kényszer és a kötelezettség ellentéteként 
értelmezzük. Nem tekintjük szabadidős aktivitásnak azokat a tevékenységeket, 
amelyek szükségesek a zavartalan társadalmi és családi viszonyok vagy a biológiai 
lét fenntartása érdekében, amelyek elmulasztása, vagy megtagadása konfliktussal, 
esetleg megbetegedéssel jár együtt. Például, ha családanyaként bevásárolok, és 
vacsorát készítek a gyerekeimnek, akkor a kötelességemet teljesítem, míg ha 
ugyanezt teszem a szomszéd néninek, akkor ez a szabadidős tevékenységekhez so-
rolható önkéntes segítség. 

A szabadidő nem rendelkezik tehát azzal a tulajdonsággal, hogy az egyén 
számára teljes önrendelkezést biztosít, melyben a környezeti hatások semmivé 
válnak. Ennek ellenére egyetlen diák sem téveszti össze az órák közötti szünetet a 
tanítás időszakával, vagy a felnőttek is különbséget tudnak tenni az esti kikap-
csolódás és a hivatali munka között, még akkor is, ha az utóbbi elfoglaltság élve-
zetes is a számukra. 

Nyilvánvaló, hogy az egyes tevékenységek nem kizárólagosan, hanem csak el-
sődleges sajátosságaik alapján kerülnek valamelyik kategóriába. Például a kedv-
telésből végzett főzés, vagy a gyerekekkel való játék időtartama inkább a szabadidő 
tartományába esik. A barkácsolás értékelhető úgy is, mint nosztalgikus vissza-
menekülés a szépemlékű kézművesség időszakába - ahol közvetlenül megtapasz-
talható a tevékenység eredménye -, ily módon a szabadidőhöz sorolandó.  Ameny-
nyiben a barkácsolás praktikus haszna, a költségmegtakarítás kerül előtérbe - 
azáltal, hogy nem kell szakembert hívni a javításhoz -, már inkább a munkajelleg 
dominál. Nem lehet tehát a tevékenységet önmagában vizsgálni, csak motiváció-
jával együtt, amely feltárja az adott időtöltés okát, az esetleges kényszer jellegét és 
intenzitását (Szántó, 1967). A kategorizálást nehezítő további körülmény, hogy 
gyakran több, különböző életszektorba tartozó tevékenységet végzünk egyszerre. 
A házimunka  mint elsődlegesen végzett tevékenység  közben zenét hallgatunk, 
vagy tévét nézünk. Ez esetben a másod- vagy harmadlagos - eredendően szabad-
idős - tevékenységek hozzákapcsolódnak a munkafolyamatokhoz és számottevő 
rekreáló hatást fejtenek ki. 

A szabadidős tevékenységek funkciójának vizsgálata arra ad választ, hogy mire 

döntési szabadság

I.2.2. A szabadidő funkciói

döntési szabadság
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is való a szabadidő tulajdonképpen. Az alapfunkciók meghatározásához az ismert 
francia szabadidő-szociológus,  által javasolt osztályozást követ-
jük, mely szerint a szabadidőnek: 

- a pihenést,
- a szórakozást,
- és az önfejlődést kell szolgálnia.  
A  lényege az elfogyasztott energiák visszaszerzése, a fizikai és a mentális 

fáradságtól való szabadulás. A munkafeszültség okozta megerőltetés után a szerve-
zet normális állapota a pihenés által áll helyre. Egyesek a "Recuperation" kifejezést 
használva a fiziológiai egyensúly visszaszerzését tartják a pihenés központi ele-
mének, míg mások a "Relaxation", az ellazulást, a feszültségoldást eredményező 
kikapcsolódásra helyezik a hangsúlyt. 

A  célja a munka és az életvitel egyhangúsága okozta unalom feloldá-
sára. A szórakozás periodikus szakítást jelent a megszokott és rendszeres tevé-
kenységekkel. Gyakran pejoratív értelmű, amelyhez az értéktelenség, az öncélúság 
érzete társul, pedig nem a szórakozás tényével, hanem annak mértékével van prob-
léma. Gond akkor keletkezik, amikor a szórakozás a szabadidőeltöltés szinte kizá-
rólagos formájává válik, ezáltal nem jut idő a többi funkcióra. Amikor gyakorisága 
és rendszeressége által ugyanolyan egysíkúvá válik, mint azok a tevékenységek, 
amelyek oldására hivatott, így elvész élményhozó jellege. A szórakozás változatos 
tevékenységformák gyűjtőkategóriája, mely tevékenységek - durva megközelí-
téssel - két nagy csoportba rendezhetők. Az egyik szórakozástípusba a "mulatozás-
szerű", társasággal, itallal, esetleg zenével-tánccal összekötött tevékenységek 
(vendéglők, kocsmák, diszkók, házibulik) tartoznak, és alkalmi élvezetet nyújta-
nak. A másik csoportba azok az elfoglaltságok sorolhatók, amelyekben az embe-
rek nézőként, közönségként vesznek részt (tévénézés, mozi-, színház, koncert-
látogatás, fesztiválok, vásárok stb.). 

Az lehetővé tevő funkció azt jelenti, hogy az ember szabadidejében 
bővítheti ismereteit, fejlesztheti képességeit, s ez lehetőséget teremt számára a ru-
tinok és sztereotip viselkedésminták szűk kereteinek tágítására, a világ és önmaga 
megismerésére, adottságai kipróbálására. Napjainkban a képzés, a tanulás jelentő-
sége - az élethosszig tartó tanulás terjedésével  ugrásszerűen növekszik. Ez a tudás 
más tartalmú, mint az értelmiség által preferált általános műveltség: inkább szak-
mai felkészültség, amely a munkaerőpiaci esélyek növelését célzó, praktikus infor-
mációk és készségek megszerzésére irányul. A szakismeretek bővülése mellett 
erősödik a szabadidő önnevelő jellege is. Az egyén maga dönt a számára ideális 
fejlődési irányokról, és a kulturális ipar termékeinek felhasználásával szuverén mó-
don fejleszti önmagát. 

Az ismeretek megszerzésének módja is a kor követelményeihez igazodik, a ta-

Joffre Dumazedier

pihenés

szórakozás

önfejlődést 

Joffre Dumazedier

pihenés

szórakozás

önfejlődést 
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nulásnak kellemesnek és szórakoztatónak kell lennie (digitális tananyagok, inter-
aktív táblák stb.). Az "infotainment" kifejezés jól mutatja, hogy a szabadidő koráb-
ban különálló funkciói egyre jobban összemosódnak, a tanulás élvezhető, ugyan-
akkor a szórakozásnak is lehet műveltségtartalma. 

Világos, hogy az egyes funkciókat nem lehet mereven elválasztani egymástól. 
Inkább csak domináns jellegről beszélhetünk, hiszen pl. a televízióműsor típusa 
dönti el, hogy szórakozásról, vagy ismeretszerzésről beszélünk. Általában minden 
szabadidős cselekvésben benne van a hármas funkció, és a tevékenység motivá-
ciója, tartalma és eredménye határozza meg, hogy elsődlegesen hová sorolható. A 
művelődés és a szórakozás esetében a szellemi erőfeszítés mértékének vagy a ka-
tarzis létrejöttének vizsgálata támpontként szolgálhat a funkció kategorizálásához.    

A szabadidőre nagy nyomás nehezedik. Kissé leegyszerűsítve a kérdést: az 
elidegenedett munka után jön annak ellenpólusa, a szabadidő, amelyben a "kiüre-
sedett" ember megtalálja és "feltölti" önmagát. A szabadidő a magatartásmódok 
széles skáláját teszi lehetővé, és az egyén szabadon dönthet annak pozitív, negatív 
vagy érték-semleges felhasználási módjáról. A szabadidő-kutatások eredményei 
azt mutatják, hogy a választott tevékenységek leginkább a mindennapi gondok 
előli menekülést, és nem az önmegvalósítást szolgálják. A szabadidőben egyre gya-
koribbak az agresszivitással, a bűnözéssel, az alkoholizmussal, a droghasználattal, 
vagy éppen a depresszív semmittevéssel, passzivitással összefüggő magatartás-
formák. Ezek a tendenciák arra engednek következtetni, hogy korunk embere 
nehezen birkózik meg a szabadidejével. 

A szabadidős és a rekreációs tevékenységek kapcsolatáról azt mondhatjuk, 
hogy

A szabadidős tevékenységnél a kötelezettségektől való eltávo-
lodást, a szabad választást hangsúlyozzuk, míg a rekreációs tevékenységnél a köz-
érzetjavító hatást tartjuk döntő momentumnak. A szabadidőnket tehát nem fel-
tétlenül fordítjuk rekreációra, míg a rekreáció mindig szabadidős jelenség. A 
külföldi szakirodalom ezt a kettősséget gyakran külön kifejezések: a "free-time" és 
a "leisure" szavak eltérő - sajnos nem túl következetes - használatával érzékelteti. A 
"leisure" szó tehát a mi "rekreáció"értelmezésünknek felel meg.  

A munka és a szabadidő viszonyát vizsgálva korszakonként eltérő szakaszokat 
lehet elkülöníteni. Az ipari forradalom előtt a munka és a munkán kívüli tevékeny-
ségek - bár jellegükben eltértek egymástól - , és az 

 minden rekreációs tevékenység szabadidős elfoglaltság, de nem minden szabadidős tevé-
kenység rekreáció! 

I.3. A munka, a szabadidős és a rekreációs 
tevékenységek viszonya

szervesen kapcsolódtak egymáshoz

minden rekreációs tevékenység szabadidős elfoglaltság, de nem minden szabadidős tevé-
kenység rekreáció! 

szervesen kapcsolódtak egymáshoz

1313

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



életmód egyéb elemeihez. A néprajzi hagyományok alapján tudjuk, hogy gya-
koriak voltak az együttes tevékenységek, számos munkafolyamatot kísért valami-
lyen kiegészítő (ma szabadidősnek nevezhető) tevékenység, például az éneklés 
vagy a történetmesélés. 

Az ipari társadalmak "munkatársadalmak" voltak, a munka jelentette a legfőbb 
értéket: a társadalmi és a morális kötelezettséget, az élet értelmét, melyhez képest a 

, kiegészítő, kompenzáló értékkel bírt (Dalminé, 1994). A sza-
badidő a  jelentette. A szabadidő vált, nélküle elvi-
selhetetlen lett volna a modern ipari termelés lélekölő hatása.  

Az ipari korszak gazdasági eredményei tették lehetővé a modern értelemben 
vett szabadidő növekedését, amely egy újfajta szemléletmód megjelenéséhez veze-
tett. Az új etika szerint a szabadidő már nem "maradék idő" - amelynek csak a mun-
kaképesség biztosításában van létjogosultsága -, hanem az életidő meghatározott 

része (Dalminé, 1994), az egyén önmegvalósító, önkifejező tö-
rekvéseinek elsődleges terepe.

Egyes társadalomtudósok véleménye szerint a jellemző tendenciák ellenére 
nem a szabadidő-társadalom jelenti majd a fejlődés következő stádiumát, hanem a 
munka világának átalakulása, egy újfajta munka-modell elterjedése. Schumacher 
(1991) azt állítja, hogy csak a munka lehet a társadalmi lét alapja, azonban más 
jellegű munkára van szükség. Ha az ember szellemi és mentális képességeit jobban 
kihasználó, humanizált munkaformák terjednek el, akkor ez megváltoztatja a sza-
badidő státuszát is.  Ha a munka is élvezhető, akkor kevésbé fontos a szabadidő 
merev megkülönböztetése, ami végül a eredmé-
nyezheti. A hangsúly tehát a munka átalakulásán, nem pedig annak csökkenésén, 
illetve a szabadidővel való szembeállításán van. Akár változnak a munkaformák, 
akár nem, az biztos, hogy a XXI. században a kereső munka már nem foglalja ma-
gában az élet teljes értelmét, az ember mindennapjait, hanem az élet egyszerű szek-
torává válik, amely teret enged más tevékenységek kibontakozásának is.  Egyre 
erősödik a szabadidő önértéke és individuális meghatározottsága (Kiss, 2006).

Mindezek mellett ma még azt mondjuk, hogy a szabadidő mennyiségi és minő-
ségi paraméterei szoros összefüggésben állnak a munka világával. A szabadidő-
eltöltés módját nagymértékben befolyásolják a munkakörülmények. Az 1960-as 
években felismerték, hogy a modern, egyoldalú, sivár munkaformák passzív, él-
ménytelen, konformista szabadidős tevékenységeket eredményeznek. "Kilenc óra 
hosszat a géphez láncolt embernek, egy-két szobában összezsúfolt családnak nem 
lehet nagyon más szabadideje, mint az ál-paradicsomokban való kielégülés" - írja 
könyörtelen realizmusával Jean-Marie Domenach, francia író 1959-ben. Mi válto-
zott az elmúlt 50 év alatt? A munkaidő 8 órára csökkent, a gépet ma többnyire szá-
mítógépnek hívják, a szobák száma esetleg 3-ra emelkedett. Hiába vált fizikailag 

szabadidő másodlagos
munka ellentétét életszükségletté 

önértékkel rendelkező 

két élettér fokozatos összeolvadását 

szabadidő másodlagos
munka ellentétét életszükségletté

önértékkel rendelkező

két élettér fokozatos összeolvadását
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könnyebbé a munka, óriási pszichés nyomás nehezedik a XXI. század munka-
vállalóira (koncentráció, munkatempó, felelősség, kockázatok, monotonitás). A 
körülmények javultak, de az alapvető hatásmechanizmus változatlan maradt. A 
munkától való elcsigázottság ma is a szórakozás hajszolását eredményezi, mely 
egyoldalúságnak következménye a "szórakozásban való deformálódás". Minél 
több gond van a munka körül, annál több gonddal jár a szabadidő (Szántó, 1967).

A szabadidő mennyisége is a munkától függ. A szabadidő alapesetben a szük-
ségszerű tevékenységek elvégzése után keletkezik. A társadalom tagjainak jelentős 
kötelezettségeket kell teljesíteniük, mielőtt tetszés szerint felhasználható szabad-
idejük lesz. Ez így van rendjén, hiszen a szabadidő akkor válik fontossá, ha van 
ellenpólusa. Azok az egyének, akik valamilyen oknál fogva az átlagosnál lénye-
gesen több szabadidővel rendelkeznek, kevésbé tudják élvezni és értékelni a sza-
badidőt. 

Ilyen  keletkezhet:
- a szükséges tevékenységek elhalasztásával, elhagyásával (iskolakerülés, al-

vás helyett, házimunka helyett stb.);
- munkanélküliség esetén;
- nagy vagyon birtokában, amikor nem kell dolgozni (örökség, nyeremény);
- kényszerű semmittevéssel (börtön, kórház);
- leszázalékolás, nyugdíjba vonulás esetén.
Egy nemzetközi szakirodalomban elterjedt elmélet szerint (Iso-Ahola, 1980) a 

nem munka-jellegű (tehát fél-szabad) elfoglaltságok, a szabadidős, illetve a rekre-
ációs tevékenységek között fokozatos az átmenet. Minél erősebb a szabad vá-
lasztás érzete az egyénben, annál inkább szabadidős tevékenységről van szó, és mi-
nél inkább belülről motivált a viselkedés (minél erősebb az egyén belső késztetése 
és a tevékenység végzéséből származó öröm), annál inkább rekreációnak lehet 
tekinteni.

1
Iso-Ahola modellje alapján

többletszabadidőtöbbletszabadidő

Nem munka-jellegű elfoglaltság

Szabadidős
tevékenység 

Rekreáció

Szabad akarat Belső motiváció

 1  Iso-Ahola, 1980.
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Szintén a szabad akarat mértékét és a belső-külső motiváció arányát állította 
rendszere középpontjába a szabadidős kutatások egyik ismert professzora, John 
Neulinger. A  is a rekreáció és a munka átmeneti jellegét hang-
súlyozza (nem értelmezi külön kategóriaként a szabadidős elfoglaltságot), mely 
szerint hatféle tevékenységtípust lehet megkülönböztetni. A rekreáció típusú el-
foglaltságokra a szabadságérzet a jellemző, míg a munka jellegű csoportra a kény-
szerek követése. Mindkét főcsoporton belül további különbségeket lehet tenni 
aszerint, hogy az egyes tevékenységek milyen mértékben tartalmaznak külső és 
belső motivációkat. (A kategóriákat jelölő szóösszetételekre nincs találó magyar 
kifejezés, ezért az eredeti, angol kifejezések használata mellett, azok tartalmát, és 
nem szó szerinti jelentését adjuk vissza a fogalom elnevezésekor.)

1. Pure Leisure / : csak belső motivációk vannak, az egyén ma-
gáért a tevékenység öröméért vesz benne részt (pl. kirándulás, beszélgetés stb.).

2. LeisureWork / : a rekreációs tevékenységek többsége 
ebbe a kategóriába tartozik. A tevékenység öröme mellett megjelenik a produk-
tumigény (pl. kertészkedés, sakkozás, testformálás stb.).

3. Leisure-Job / : a tevékenység élvezete helyett annak ered-
ménye, sikeressége jelenti a motivációt (pl. futás az egészségért, súlyzózás a jó 
alakért, múzeumlátogatás az ismeretszerzésért, teniszezés a kapcsolatok építése 
miatt stb.)

4. Pure Work / : azok az élvezhető munkaformák tartoznak ide, 
amelyeket önmagukban (fizetéstől függetlenül) is végezne az illető a tevékeny-
ségben rejlő mély örömérzet miatt (pl. profi labdajátékos, hegymászó, zeneszerző, 
tudós, képzőművész, fanatikus sebész stb.).

5. Work-Job / : a munkavégzés örömet nyújt, de nagyon fon-
tos motívum a munka anyagi és/vagy erkölcsi elismerése. A szakmák nagy része 
ide tartozik (pl. fodrász, pedagógus, mérnök stb.).

6. Pure Job / : munkavégzés kizárólag külső ösztönzők hatá-
sára, általában csak jövedelemszerzési céllal (pl. "futószalag" munkák).

Az egyes változatok jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze

Tiszta rekreáció belső motiváció
Rekreáció eredményigénnyel belső és külső motiváció
Célorientált rekreáció külső motiváció

Elhivatott munka belső motiváció
Élvezhető munka belső és külső motiváció
Kényszerű munka külső motiváció

Neulinger paradigma

Tiszta rekreáció

Rekreáció eredményigénnyel

Célorientált rekreáció

Elhivatott munka

Élvezethető munka

Kényszerű munka

Neulinger paradigma

Tiszta rekreáció

Rekreáció eredményigénnyel

Célorientált rekreáció

Elhivatott munka

Élvezethető munka

Kényszerű munka

1616

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK

Rekreáció: 
Szabadságérzet

Munka: 
Kényszerérzet



I.4. A rekreáció kultúrája

I.4.1. Kultúra, kulturáltság, kultusz

kultúra

kulturáltság

kultusz

I.4.2. A rekreációs kultúra értelmezése

Népszerű szó manapság a , ma már szinte mindennek van "kultúrája" 
(kert-, lakás-, öltözködés-, test-, viselkedéskultúra stb.). A terjedő fogalomhasz-
nálat elsődleges oka, hogy szeretnénk - a kultúra szó eredeti jelentésének meg-
felelően - az adott terület gondozottságát, "kiműveltségét" hangsúlyozni. Ha egy 
életmódelemhez hozzárakjuk a kultúra szót, akkor annak alakítottságára hívjuk fel 
a figyelmet. A kultúra kifejezés használata azt üzeni, hogy jelentős ismeretelsa-
játítás, készségfejlődés, tehát sok-sok kollektív és egyéni erőfeszítés van a dolog 
kifinomult állapota mögött. A  általában pozitív asszociációkat kelt, a 
szó hallatán valaminek a minőségi jellegére, fejlettségére gondolunk. Aminek kul-
túrája van, annak értéke és presztízse is van egyben. A pozitív értéktartalom azon-
ban nem ilyen egyértelmű, több kultúraelméleti szakember állítja, hogy a kultúra 
nemcsak formálást, hanem "deformálást" is jelenthet (a természetes ösztönök és 
hajlamok semmibevétele, mesterkéltség, elpuhultság stb.). Arról van tehát szó, 
hogy nem egyszerűen csak öltözködünk, vagy táplálkozunk, hanem az össztársa-
dalmi hatásrendszernek megfelelően  tudatosan vagy tudattalanul  alakítjuk az 
életmódunkat valamilyen irányba. Ez a viselkedés gyakran nagyfokú érzelmi oda-
adással is párosulhat, amely már átvezet a kultusz fogalmához (a "cultus" a vallási 
életből származó kifejezés, amely eredendően törődést, imádatot jelentett). A 
modern létviszonyok között a  a józan ész kritikáját háttérbe szorító, elfo-
gult dicsőítést jelent, amely többnyire valamilyen divatos dolog követésében nyil-
vánul meg. A kultúra néha kultusz jelleget ölt. A kultúra jellemvonásai (ápoltság, 
csiszoltság, megformáltság) nagyfokú érzelmi azonosulás szűrőjén keresztül feje-
ződnek ki. Bizonytalanok vagyunk abban, hogy a kultúra napjainkban megnyil-
vánuló formái a trendiség mellett egyetemes értékekkel is bírnak-e? Közelebb 
visznek-e az ember lényegének megértéséhez és kifejeződéséhez, vagy csak a gaz-
dasági érdekek álruhás megnyilvánulásai? Így van ez a rekreációval is, ezért érde-
mes néhány gondolatot szánni a rekreációs kultúra kérdéskörére. 

A rekreációs kultúrát nem lehet egyetlen meghatározással leírni. Más defi-
nícióhoz jutunk, ha az egyén szintjén vizsgálódunk, és máshoz, ha a társadalmat 
választjuk értelmezési tartománynak. 

Amikor valakinek a rekreációs kultúrájáról szeretnénk véleményt alkotni, több 
tényezőt kell figyelembe vennünk. Nem csak az számít, hogy az illető mivel tölti a 

kultúra

kulturáltság

kultusz
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szabadidejét, hanem az is, hogy a választott tevékenységek mennyire vannak össz-
hangban a személyiségével és az aktuális állapotával, tehát tud-e valóban profitálni 
belőle? Mennyire képes a szükségszerű hétköznapi elfoglaltságok élménytartalmát 
megélni? Ebben a megközelítésben, az egyén szintjén értelmezve: 

 
A fejlett rekreációs kultúrával rendelkező egyének gyakran és intenzíven élnek át 
rekreációs hatásokat mind a kötelező, mind a szabadidős tevékenységeik során, 
valamint változatos és sokszínű a rekreációs tevékenységstruktúrával rendelkez-
nek. Az ilyen emberek megteremtik önmaguk számára a rekreációs időt, felismerik 
az adott körülmények közötti ideális tevékenységformákat, illetve rendelkeznek a 
rekreációs viselkedéshez szükséges ismeretekkel és készségekkel. 

Ha a kultúra hagyományos meghatározását vesszük alapul (a kultúra: a társa-
dalom által létrehozott anyagi és szellemi javaknak egy adott korszakban meg-
nyilvánuló jellegzetes állapota), és a rekreációs kultúrát társadalmi szinten akarjuk 
vizsgálni, akkor másként kell megfogalmaznunk a lényeget. 

(Kovács, 2007/2). A tág értelmezési keret kezelhetősége 
érdekében célszerű ezt a meghatározást konkrétabbá tenni. A rekreációs kultúra 
azoknak a vitalitást fokozó magatartásformáknak az összessége, amelyben kifeje-
ződnek a korszakra jellemző, közérzetjavítást szolgáló ismeretek, készségek, nor-
mák, illetve a tevékenységeket lehetővé tevő személyi és tárgyi feltételek. 

Akármelyik megközelítési módot is választjuk, meg kell határozni azokat a kul-
túrköröket, amelyek szorosabb kapcsolatban állnak a rekreációval. Álláspontunk 
szerint az egyetemes kultúra soktényezős rendszeréből 

a leendő rekreációs moz-
gásprogram-vezetőknek (lásd a III. fejezetben!). A rekreációs kultúra összetevői az 
életmódkultúra részeként jelennek meg a hétköznapokban, ezért tisztázandó, 
hogy mit is értünk életmód és életstílus alatt?

Az  napjaink egyik leggyakrabban használt fogalma, melyet sokféle-
képpen definiálnak a szociológusok. Losonczi Ágnes (1977) szerint az életmód a 
társadalmi feltételek között kialakult . Andor-
ka Rudolf  (1992) úgy fogalmaz, hogy az életmód a 

Az életmódot részben az  jellemzi, mivel valamely magatartás akkor 
válik az életmód részévé, ha rendszeresen ismétlődik, rögzül, szokásos formája ki-
alakul. Másrészt az életmód folyamatosan  a szűkebb és tágabb környe-

a rekreációs kul-
túra az egyén rekreációs tevékenységeinek és az általa átélt rekreatív hatásoknak az összessége.

A rekreációs kultúra 
mindazon szellemi és anyagi javak összessége, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozha-
tók a rekreáció fogalmával 

a szabadidő-, az egészség- és a 
testkultúra témaköreivel érdemes részletesebben megismerkedniük

I.4.3. Életmód, életstílus, rekreációs kultúra 

életmód

életlehetőségek cselekvési rendszerré válása
szükségletek kielégítése érdekében 

végzett tevékenységek rendszere. 
állandóság

változik

 

a rekreációs kul-
túra az egyén rekreációs tevékenységeinek és az általa átélt rekreatív hatásoknak az összessége.

A rekreációs kultúra 
mindazon szellemi és anyagi javak összessége, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozha-
tók a rekreáció fogalmával 

a szabadidő-, az egészség- és a 
testkultúra témaköreivel érdemes részletesebben megismerkedniük

életmód

életlehetőségek cselekvési rendszerré válása
szükségletek kielégítése érdekében 

végzett tevékenységek rendszere. 
állandóság

változik
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zetből érkező hatások következtében. Az életmód , hiszen a társadalom 
teremti meg a szükségletek bizonyos részét, és egyben szabályozza is azok kielé-
gítési módját. Nem maga az aktivitás, hanem a a meghatározó 
(pl. minden korszakban táplálkoznak az emberek, de a táplálék elkészítésének és 
elfogyasztásának módja változik, és ez már az életmód részét képezi). 

Az életmód a belső és a külső világ szorításában, azok egymásra ható interak-
ciójában formálódik. Az életmódot  részben 

Ilyen tényező lehet  
- a történelmi kor,
- a lakóhely,
- a nem, 
- az életkor,
- a származás,
- az iskolai végzettség, 
- a foglalkozás, 
- az egzisztenciális körülmények, 
- a családi státusz.
Másrészt erőteljesen hatnak rá : 
- a szocializáció, 
- az értékrendszer elemei,
- a presztízs, 
- a szokások, 
- az aktuális érdekek és célok stb. 
Amikor az egyén életmódkultúráját vizsgáljuk, néhány fő kérdéskör mentén 

kaphatunk érdemi információkat. Fontos szempont az értékeléskor az életmód-
tevékenységek:

- összetétele (milyen tevékenységeket végeznek?);
- időarányai (mennyi ideig és milyen gyakran végzi a tevékenységet?);
- tartalmi oldala (miért végzi, milyen könyvet olvas?);
- arányai és egyensúlyuk (pl. munka-rekreáció, egyéni-közösségi lét, fizikai-

mentális terhelés egyénre szabott helyes aránya);
- rendszeressége és ritmusossága (pl. a táplálkozási és alvási időszakok peri-

odikus állandósága);
- stabilitása és rugalmassága (pl. rendszeres testmozgás megvalósítása adott 

napokon, de a körülmények változásához alkalmazkodva);
- értékorientációja, értéktartalma (pl. családcentrikus, munkaközpontú, he-

donista attitűdök túlsúlya);
- típusjegyei (bizonyos életmódelemek együttjárása alapján tipikus csopor-

tokba sorolhatók az egyének);

kortünet

cselekvések hogyanja 

befolyásoló körülmények objektívek.

szubjektív elemek

 

kortünet

cselekvések hogyanja

befolyásoló körülmények objektívek.

zubjektív elemek

 

s
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- kapcsolata az életminőséggel (az egyén életmódja mennyire támogatja a 
minőségi élet kibontakozását?). 

Az  és az rokon értelmű kifejezések, és az életmód részét ké-
pezik. Az életstílus az adott társadalmi körülmények között 

. Az életstílus arra utal, hogy a szükségletek 
kielégítésének számos módozata közül azt választhatjuk, amelyik legjobban 
kifejezi az egyéniségünket, a gondolkodásmódunkat vagy az életfilozófiánkat. Az 
életstílus ezért az identitás hordozója is egyben. Az életstílusbeli különbségek 
gyakran a fogyasztásban fejeződnek ki. A megvásárolt termékek fajtája, minősége, 
az igénybevett szolgáltatások köre általában megmutatja, hogy milyen életstílust 
követ az illető. Az életvitel a társadalmi rétegződés alapja is lehet, amely ún. stá-
tuszcsoportokat képez, és amelyeken belül a presztízs határozza meg a csoporttól 
elvárt életmódelemeket.  

Most nézzük meg, hogyan kapcsolódnak a tanultak egymáshoz! 
A definíciókból kiderül, hogy az életmódon belül beszélhetünk életstílusról, és 

az életstíluson belül értelmezhető a rekreációs kultúra. A rekreációs kultúra kö-
zéppontjában találhatók a rekreációs tevékenységek. A rekreációs kultúra rekre-
ációs tevékenységeken kívül eső részét a rekreációs hatások alkotják. Az alábbi 
ábra jól mutatja, hogy az életstílusnak, sőt az életmódnak is vannak a rekreációs 
kultúrán kívüli elemei. Az egyes tevékenységformák (kertészkedés, főzés, test-
mozgás stb.) cikkelyek formájában jelen vannak mindegyik területen. 

Tehát nem a külső jegyek, hanem a korábban is említett belső motívumok 
(szabad akarat, belső motiváció) döntik el, hogy hová sorolható az adott tevé-
kenység elsődlegesen. Például a főzés az életmód része, ha minden este meleg va-
csorát kell adni a családnak. Ha az olasz konyhát kedvelem, és különleges tész-
taféléket készítek, akkor kifejezek valamit az egyéni stílusomból. Ha jól sikerül az 
étel, és sok dicséretet kapok a családtól, amelytől javul a közérzetem, akkor a főzés 
rekreatív többlettel is járt. Ha pedig a saját szórakozásomra főzök, mert imádom az 
ízek, az illatok és a látványok különleges ötvözetét, akkor a főzés rekreációs tevé-
kenységként értelmezhető. 

életstílus életvitel 
viszonylagos szabadsággal 

megválasztott tevékenységek rendszere

életstílus életvitel 
viszonylagos szabadsággal 

megválasztott tevékenységek rendszere

olvasás

utazás

vallásgyakorlás

testmozgás

főzés

rekreációs tevékenység
rekreációs kultúra
életstílus

életmód
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I.4.4. A rekreáció feltétel- és eszközrendszere

A rekreációs tevékenységet közvetlenül befolyásoló tényezők
Az egyénre, mint keresleti oldalra

A környezetre, mint kínálati oldalra

makroszintű környezeti hatások
közvetett módon 

eszközrendszerét 
tevékenységek

felszerelések és eszközök

hatást közvetítő tényezők

A rekreációs tevékenység konkrét megvalósulása nemcsak az egyén fizikai és 
mentális állapotától függ, hanem számos, egyéb tényező is befolyásolja. Mivel a re-
kreáció az életmód alrendszere, nyilvánvaló, hogy az említett objektív és szubjektív 
elemek hatással vannak a rekreációra is. A befolyásoló körülményeket - a rekreáció 
feltételrendszereként értelmezve - most más megközelítésben tárgyaljuk. 

1.)  jellemző körülmények: 
- objektívek (életkor, nem, szabadidő mennyisége, jövedelem, társadalmi 

státusz);
- szubjektívek (a személyiségben rejlő erőforrások és belső motívumok, 

mint pl. szabadidőtudat, mozgásigény, szokások).
2.)  jellemző körülmények:
- tárgyi feltételek (létesítmények, szolgáltatások); 
- személyi feltételek (szakemberek, szakmai szervezetek);
- környezeti feltételek (hegy, tó, erdő stb.)
A rekreációs tevékenységről akkor beszélhetünk, amikor a kereslet és a kínálat 

találkozik, másképpen fogalmazva: amikor az igények és a lehetőségek egybees-
nek. 

A feltételrendszert tágabb értelemben a  (politikai, 
gazdasági környezet, médiahatások, divatirányzatok) alkotják. Ezek 
befolyásolják mind a keresleti, mind a kínálati oldal alakulását. 

A rekreáció három csoportba sorolhatjuk: 
1.) A rekreációs  (pl. úszás, olvasás, zenehallgatás, utazás, beszél-

getés).
2.) A rekreáció során használt  (pl. teniszütő, könyv, kor-

csolya, műtárgyak).
3.) A rekreációs  (napfény, zene, csend, illatok stb.). 

A természeti környezet elemei (hegyek, tó, időjárási jellemzők) a feltételek és az 
eszközök kategóriájába is elhelyezhetők. Nyilvánvaló, hogy egy tengerparti nyara-
lásnál a tenger az úszáshoz szükséges feltétel, míg a mediterrán hangulat (napfény, 
homok, pálmafák) inkább eszköz a rekreációs hatás létrejöttében. 

A rekreációs tevékenységet közvetlenül befolyásoló tényezők
Az egyénre, mint keresleti oldalra

A környezetre, mint kínálati oldalra

makroszintű környezeti hatások
közvetett módon

eszközrendszerét
tevékenységek

felszerelések és eszközök

hatást közvetítő tényezők
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I.5. A rekreációs tevékenységek rendszere

I.5.1. A rekreáció fő területei alapján 

fizikai rekreáció

tánc 
turisztika
mozgásos játékok
rekreációs célú testgyakorlatok, sportok

fizikai igénybevétellel járó hobbik

szellemi rekreációt

A rekreációs tevékenységeket szinte lehetetlen merev rendszertani kategóri-
ákba "beleerőltetni". Osztályozásra azonban szükség van, hogy a sokszínűséget 
valamelyest átláthatóvá tegyük, és egyúttal bemutassuk a rekreációs kínálatot. Mi-
nél több csoportosítási szempontot ismerünk, annál valószínűbb, hogy teljesebb 
képet kapunk az egyes tevékenységek sajátosságairól. Ebben a tananyagrészben 
nem teszünk különbséget a szabadidős és a rekreációs tevékenység között, tehát a 
felsorolt tevékenységek többsége mindkét szektorban értelmezhető. Az alábbi 
csoportosítási szempontokat gyakran használják a hazai, illetve a nemzetközi 
szakirodalomban. 

A hazai szakirodalomban két nagy területre, fizikai és szellemi rekreációra 
bontjuk a tevékenységeket (Kovács Tamás, 2004). Az elhatárolás nehézsége, hogy 
minden tevékenységnek van motoros és mentális vonatkozása is, így a csopor-
tosításnál a dominánsabb jelleget vesszük figyelembe. A turizmus (szabadidős 
turizmus) egy önálló, harmadik kategóriát képez, bár vitathatatlan, hogy egyes 
részei megjelennek a szellemi, illetve a fizikai rekreáció tevékenységkészletében is 
(pl. a városnézés a kulturális élményeket, a kalandturizmus intenzív fizikai akti-
vitást is jelent stb.).  

A  azokat a tevékenységeket öleli fel, amelyekben a testmoz-
gásnak kiemelt szerepe van. A fizikai aktivitás vagy közvetlen célként, vagy vala-
milyen más cél (pl. kertművelés) megvalósításához szükséges elsődleges eszköz-
ként jelenik meg. A fizikai rekreáció további alcsoportokra bontható:  

- és tánc jellegű mozgások;
-  (pl. kirándulás, vízi-, gyalog-, kerékpártúra);
-  (pl. lábtenisz, asztalitenisz);
-  (pl. kondicionáló torna, görkorcso-

lyázás, síelés); 
-  (pl. vadászat, kertészkedés). 

A azok a tevékenységek alkotják, amelyekben az értelmi vagy 
érzelmi funkcióknak (esetleg a manuális ügyességnek) fontos szerepe van. Ide 
tartoznak a művelődéssel, kultúrával, szórakozással kapcsolatos időtöltések, az 
amatőr művészeti tevékenységek és a gyűjtéssel járó hobbik. Kovács Tamás (2004) 
további kategóriákra bontotta a szellemi rekreációt:

 

fizikai rekreáció

tánc
turisztika
mozgásos játékok
rekreációs célú testgyakorlatok, sportok

fizikai igénybevétellel járó hobbik

szellemi rekreációt
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-  (pl. rejtvényfejtés, kártyázás, zenélés); 
-  (pl. tévénézés, mozi, zenehallgatás);
-  (pl. versírás, festés, amatőr színjátszás);
- (pl. különböző tárgyak gyűjtése, barkácsolás).

A  a lakóhely elhagyásával járó, szabad időben végzett és sza-
badon választott tevékenységek összességét jelenti, melyeknek - rekreációs szem-
pontból  több lényeges formája ismert:

- üdülőturizmus (hosszabb ideig egy helyben történő pihenés);
- városlátogató turizmus (nevezetes városok meglátogatása);
- körutazó turizmus (több ország, több város felkeresése);
- falusi turizmus (vidéki életforma, a folklór és hagyományok megismerése);
- vallási turizmus (zarándokutak, kegyhelyek, egyházi központok felkere-

sése);
- gasztronómiai turizmus (borvidékek, gasztronómiai régiók felkeresése);
- sportturizmus (aktív: síelés, vitorlázás; passzív: sportesemény látogatás);
- egészségturizmus

* gyógyturizmus (gyógyklíma vagy gyógyvíz igénybevétele);
* wellnessturizmus (pihenést, testi, lelki és szellemi egyensúly megterem-

tését célzó szolgáltatások);
- élmény- és kalandturizmus (hegymászás, rafting, búvárkodás, szafari);
- hobbi turizmus (halászat, vadászat, kőzetgyűjtés);
- természetjáró vagy zöld turizmus (erdők, természeti ritkaságok, nemzeti 

parkok);
- kulturális turizmus (kulturális rendezvények, fesztiválok, kiállítások).

A nemzetközi szakirodalomban nem jellemző a főcsoportok (fizikai - szellemi) 
szerinti osztályozás, hanem a tevékenység elsődleges ismertetőjegye és fő motívu-
ma alapján különböztetik meg az egyes rekreációs formákat. 

Eszerint a rekreációs tevékenységek lehetnek 
- : mások által végzett tevékenységek átélése közvetett, 

helyettesítő élmény formájában (pl. tévénézés, mozi, sportesemények látogatása);
- : szellemi aktivitást igénylő, önfejlődést eredményező 

tevékenységek a kultúra befogadása, gazdagítása által (pl. tanulás, zongorázás, 
versírás, múzeumlátogatás);

- : a kézügyesség, a kreativitás és az önkifejezési kész-
ség megnyilvánulási formái a szabadidőben (pl. rajzolás, kézimunka, üvegfestés);

aktív részvétellel járó tevékenységek
passzív befogadással járó tevékenységek
kreatív létrehozó tevékenységek
hobbik 

szabadidős turizmus

I.5.2. A tevékenységek formai jegyei alapján

passzív szórakozások

kulturális tevékenységek

kézműves tevékenységek

aktív részvétellel járó tevékenységek
passzív befogadással járó tevékenységek
kreatív létrehozó tevékenységek
hobbik

szabadidős turizmus

passzív szórakozások

kulturális tevékenységek

kézműves tevékenységek
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- : fizikai aktivitást jelentő tevékenységek (pl. futás, tenisz, 
evezés);

-  (imádkozás, meditáció, jóga);
- (pl. hastánc, társastánc, hip-hop);
-  (pl. társasjátékok, vetélkedők, kártyázás);
-  (pl. masszázs, fürdőzés, autogén tré-

ning, napozás);
-  (pl. rokonlátogatás, diszkók, kávézók felkeresése, 

party-k szervezése, borkóstolók);
- : önkéntes segítés (pl. idősgondozás, lelki támasz-

adás, gyermekfelügyelet, hajléktalanok segítése);
- (kempingezés, horgászat, lovastúra, búvár-

kodás);
- : vélt vagy valós veszély átélésének és legyőzésének 

élményét jelentő tevékenységek (pl. vadvízi evezés, sziklamászás); 
- : utazással, felfedezéssel járó és egyéb funkciókkal kiegészülő tevé-

kenységek (lásd a szabadidős turizmus fajtáinál);
- : máshová nem sorolható, rendszeresen végzett, örömérzést nyújtó 

szabadidős tevékenységek (pl. varrás, sütés-főzés, kertészkedés, bélyeggyűjtés).

Nem lehet tökéletes rendszert alkotni, hiszen gyakori, hogy a tevékenységek 
több kategóriába is besorolhatók. A színházlátogatás lehet például - a színdarab 
jellegétől, műfajától függően - egyszerű szórakozás vagy kulturális tevékenység is. 
Az amatőr fotózás alapvetően hobbitevékenység, ha azonban tudatos önképzéssel 
jár és megjelenik a művészi kifejezésmód magasabb rendű igénye, már művészeti 
tevékenységként értelmezhetjük. Előfordul, hogy a tevékenység kezdetben sza-
badidős elfoglaltság, majd a növekvő idő- és energia-befektetés eredményeként 
egyre magasabb színvonalat ér el. Az egyén közismertté, népszerűvé válik, és a 
rekreáció jövedelemszerző funkcióval egészül ki (pl. kézműves termékek árusítása, 
szépirodalmi mű nyilvános megjelenése, amatőr tánc vagy zenei együttesek fel-
lépései). 

Érdekes rendszertani megközelítést jelent az un.  
amely szerint az egyes tevékenységek különböző értékeket képviselnek, eltérő 
mértékben járulnak hozzá az ember jóllétéhez és fejlődéséhez. 

- A piramis alján (-1. szint) azok a negatív tevékenységek találhatók, amelyek 
(pl. vandalizmus, bűncselekmények). 

sport és testedzés

spirituális tevékenységek
táncok
játékok
pihenést és relaxációt jelentő tevékenységek

társas-közösségi programok

humanitárius tevékenységek

természeti (outdoor) tevékenységek 

kaland tevékenységek

turizmus

hobbik

I.5.3. Hierarchizált értékrend alapján

Nash-féle szabadidő-piramis,

társadalomellenesek

 

 

 

sport és testedzés

spirituális tevékenységek
táncok
játékok
pihenést és relaxációt jelentő tevékenységek

társas-közösségi programok

humanitárius tevékenységek

természeti (outdoor) tevékenységek

kaland tevékenységek

turizmus

hobbik

Nash-féle szabadidő-piramis,

társadalomellenesek

 

2424

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



- A következő szinten (0. szint) az ember saját maga ellen elkövetett tevé-
kenységei állnak, melyek  (alkoholizmus, játék-
szenvedély, pornográfia, túlzásba vitt testedzés). 

- Az első pozitív szinten az jelentő elfog-
laltságok állnak (pl. tévénézés, mozi), melyek többnyire passzív-nézői szerepet 
jelentenek, és legfontosabb funkciói az unalom, a monotónia előli menekvés. 

- A piramis további szintjei a tevékenységben való részvétel egyre magasabb 
szintjét képviselik, melyek első lépcsőfoka az  (pl. zenehallgatás, 
kiállítás, színházlátogatás), majd az  (társasjáték, táncolás, spor-
tolás) következnek. 

- A piramis csúcsán a  jellegű tevékenységek helyezkednek el 
(festés, könyvírás stb.).

A piramis pozitív szintjei - alulról felfelé haladva - a tevékenység növekvő érték-
tartalmát és a résztvevők csökkenő számát jelképezik. Az értékességgel párhu-
zamosan nő a tevékenységbe fektetendő humán energia is. A 0. és a -1. szintet csak 
a tevékenység ártalmasságában lehet értelmezni, a kiszélesedő alap nem fejezi ki a 
tevékenységet űzők létszámának gyarapodását. Nyilvánvaló, hogy rekreációról 
csak a pozitív előjelű tevékenységek esetében beszélhetünk. 

2
Nash-féle szabadidő-piramis

A Nash-piramisra ma is gyakran hivatkoznak a szabadidő-irodalomban, hiszen 
napjaink tipikus szabadidős elfoglaltságai is jól elhelyezhetők a különböző szin-
teken. Egyes szerzők (pl. A. Heaton és K. Archibald) a piramis kiegészítését java-
solták egy új szinttel: a (esetleg missziót) jelen-

rombolják a testet, a lelket, a szellemet

egyszerű kikapcsolódást, szórakozást 

érzelmi érintettség
aktív elfoglaltságok

kreatív, alkotó

karitatív szolgálatot, az önzetlen segítést 

 

rombolják a testet, a lelket, a szellemet

egyszerű kikapcsolódást, szórakozást

érzelmi érintettség
aktív elfoglaltságok

kreatív, alkotó

karitatív szolgálatot, az önzetlen segítést
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 2  Godbey, 1994., 86. o.

?

Kreatív
tevékenységek

Aktív tevékenységek

Érzelmi tevékenységek

Unalomûzõ szórakozások

0 szint:
Önpusztító tevékenységek

-1 szint:
Társadalomellenes tevékenységek



tő, vallási dimenziókkal átszőtt tevékenységekkel. Álláspontjuk szerint az ilyen 
jellegű tevékenységek vezetnek a legmagasabb szintű elégedettséghez, mivel az ér-
zelmi érintettségre, a sokszínű aktivitásra, a kreativitás kibontakozására egyaránt 
lehetőséget adnak, és nagyfokú személyiségfejlődést eredményeznek.  

Fontos, hogy mindhárom fent említett megközelítési módot ismerjük. Az első - 
a szellemi és fizikai rekreáció megkülönböztetésére épülő rendszertan - segítséget 
nyújt a rekreációs mozgásprogram-vezetők munkaköri kompetenciáinak kijelö-
léséhez. A második - a formai jegyekre épülő kategóriák - alapján legkönnyebb el-
igazodni a rekreációs tevékenységek sokszínűségében. A harmadik csoportosítási 
mód már útmutatót is ad a szabadidős elfoglaltságok értéktartalmának meg-
ítéléséhez.  
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Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a szabadidő milyen szerepet töltött 
be, és milyen tevékenységformákat jelentett a civilizációs fejlődés egyes szaka-
szaiban. Az egyetemes kultúra, a művészetek és a tudományok kialakulása is a sza-
badidő alkotó módon történő felhasználásának a következménye. Ha végignézzük 
az egyes korszakokat, láthatjuk, hogy ugyanazok a mechanizmusok jelennek meg 
(pl. eszközök fejlődése és többletszabadidő ciklikus összefüggése) valamint, hogy 
minden szabadidős tevékenységformának voltak előzményei a korábbi korsza-
kokban. 

Szabadidőről (pontosabban ráérő időről) attól kezdve beszélhetünk, amióta 
elődeink életében megjelentek az ön- és fajfenntartástól relatíve független "üres" 
időszakok. 

Az egyedfejlődés bizonyos szintjén a ("ügyes ember") agyának fej-
lettsége lehetővé tette, hogy az előember megkülönböztesse az életben mara-
dáshoz szükséges, állandó készenlétet a biztonságban eltöltött, feszült, éberséget 
nem igénylő, pihentető szakaszoktól. Ennek az volt az előfeltétele, hogy a gyűj-
tögető-vadászó életforma a munkamegosztás fejlődése révén egyre hatékonyabbá 
váljon, így idejük bizonyos része felszabaduljon az élelemszerzés folyamatos kény-
szere alól. Ez a szabadság a továbbiakban lehetőséget teremtett a közös tevé-
kenységek tervezésére, szervezésére, eszközök készítésére, amely tovább könnyí-
tette a táplálékszerzést, és ez további szabad időszakokat eredményezett. A sza-
badidőt olyan tevékenységekre használták, amelyek életüket könnyebbé és biz-
tonságosabbá tette (ez elsősorban az egyre kifinomultabb eszközök készítését je-
lentette). 

A  ("felegyenesedett ember") korában a tűz használata további elő-
nyökkel járt együtt. Életvitelük részben függetlenné vált a nap járásától, a biológiai 
ciklus átalakult. Az esti ébrenlét során tűz körüli kultikus-mágikus viselkedés-
formák jelentek meg, amelyek a vallási élmények előfutáraként értelmezhetők. A 
tűz körüli tartózkodás fokozta a biztonságérzetet és segítette a szociális készségek 
fejlődését (Shivers, 1997). 

A  ("értelmes ember") "szabadidős alkotásai" (barlangrajzok, 
csontszobrászat, fafaragás) már kifejezetten művészeti tevékenységnek tekint-
hetők, bár nem esztétikai, hanem gyakorlatias funkciót töltöttek be. Az alkotások 
körüli rituális táncokkal, imádkozással a természetfeletti erők jóakaratát igyekeztek 

II.1. Szabadidős tevékenység az őskorban

Homo habilis

Homo erectus

Homo sapiens

 Homo habilis

Homo erectus

Homo sapiens
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megnyerni. A varázslat lényegét a tánc által előidézett transzállapot jelentette, 
melyben - hitük szerint - kapcsolatba tudtak lépni a szellemvilággal. A munka-
folyamatok specializálódtak (vadászok, gyűjtögetők, varázslók, "művészek"), így 
egyre több idő maradt a pihenésre, amely további kulturális fejlődést vont maga 
után (öltözet, edények készítése). A funkció mellett megjelent az esztétikum igé-
nye. Kezdetben az emberek közötti együttműködést a jobb létfenntartási esélyek 
motiválták, majd a kommunikáció fejlődésével megjelent az egyűvé tartozás 
közösségi élménye. Kezdetleges hangszerekkel kísért közös éneklések jelentették a 
kikapcsolódást a késő őskori emberek számára. Megjelentek a testkultúra ősi for-
mái is: a vadászat és a harci cselekmények sematizált mozgásmintáit önálló, cél-
irányos tevékenységként gyakorolták (futások, ugrások, dobások, támadó, véde-
kező mozdulatok). A fiatalok a felnőtt közösségbe való belépés feltételeként 
avatási próbákon vettek részt, amelyeket komoly fizikai felkészítés előzött meg 
(Kun, 1984). A törzsközösségi társadalmakban különféle táncos-játékos rituálék 
terjedtek el, amelyekben minden tag részt vehetett.

Az életmód radikális megváltozásának következő fázisát a földművelő, állat-
tenyésztő népcsoportok letelepedése, városiasodása jelentette, amely együtt járt a 
társadalmi differenciálódással, a magántulajdon és a kereskedelem kialakulásával. 
Létrejött az osztálytársadalom, az állam és a rabszolgatartás intézménye. Az ember 
természeti-közösségi lényből egy társadalmi osztály tagjává vált, ez teljes mérték-
ben meghatározta életmódját, így szabadidős tevékenységeit is. 

Az ókori Kelet államaiban minden társadalmi osztálynak volt több-kevesebb 
szabadideje. Az uralkodók a világi hatalom mellett kezdetben isteni joggal is bírtak. 
A vallási rituálék és a hadvezéri teendők mellett rengeteg szabadidővel rendel-
keztek, amelyet a mai fogalmaink szerint rekreációs tevékenységre fordítottak 
(sport, játékok, vadászat, íjászat, úszás, lovas kocsikázás). Az arisztokrácia szintén 
szabadon választhatta meg elfoglaltságai nagy részét, ezért ezt a réteget "szabad-
időosztálynak" is nevezték. Gyakoriak voltak az esti mulatozások, ahol akrobaták, 
birkózók, egzotikus táncosok és énekesek léptek fel, kedvelt műfaj volt a törté-
netmesélés is. A műsorban hivatásos művészek vettek részt, akik magas szinten, 
foglalkozásszerűen művelték "hivatásukat". Ők - a szabadidőosztály és a mun-
kásosztály mellett - külön társadalmi osztályba, az előadóművészek osztályába 
tartoztak (Cordes  Ibrahim, 1996). A folyammenti civilizációk (Mezopotámia 
államai, Egyiptom) az uralkodó osztály bőséges szabadideje és a társadalom szer-
vezettsége következtében kiemelkedő szerepet játszottak a kultúra fejlődésében.  
Alkotásaik messze túlléptek a haszonelvűségen, gigantikus építményeik (pl. a pira-
misok), csodálatos festményeik, szobraik az esztétikum és a magasabb rendű szel-

II.2. Szabadidős tevékenység az ókori Közel-Keleten 
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lemiség megnyilvánulási formái voltak. A gazdagok hedonista életmódot foly-
tattak, az evilági boldogság híveiként az élet értelmét az élvezetek sokszínűségében 
és mind teljesebb megélésében látták. Szabadidő-filozófiájukat jól jelképezi a 
"Ptah-hotep vezír intelmei" néven ismert irodalmi mű ide vonatozó részlete. 
Szabad fordításban: 

Légy vidám egész életedben;
Ne csinálj többet annál, mint ami muszáj,
Ne csökkentsd a pihenésre szánt időt.
Utálatos az a szellem, amely

3Ellopja a vidámságra szánt időt.

A szabad szegények minimális szabadidővel rendelkeztek, vadásztak, halásztak 
(ők inkább az élelemszerzés céljából és nem annyira örömforrásként), illetve bir-
kózó mérkőzéseken, az ökölvívás néhány formáján és bikaviadalokon szóra-
koztak. Ünnepek, fesztiválok szakították meg a hétköznapi élet monotóniáját, 
melyek - az istenek kiengesztelésén túl - jellemző szórakozási formává váltak.

A tánc minden korban nélkülözhetetlen eleme volt az emberek életének. Az 
ókori tánc kezdetben még erőteljesen kötődött a vallási rituálékhoz, az érzelmek 
kifejezése, az események ábrázolási módja csak a papság által irányított, kötött 
formában volt lehetséges.  A későbbiek során aztán az éneklés, a zenélés és a tánc a 
hétköznapi élet szerves részévé, legfontosabb szabadidős tevékenységgé vált. 

A az írás elterjedésével megjelent a költészet és az irodalom, 
valamint az iskola. , az ókori Kelet egyik legnagyobb kereskedelmi és po-
litikai központja, a Hammurabi dinasztia uralkodása alatt élte virágkorát, és óriási 
fejlődést hozott a művészetekben (különösen az irodalomban és a grafikában) is. A 
mezopotámiai civilizáció alkotta meg a világ első "rekreációs parkját", amely 
Babilon függőkertje (vagy Szemirámisz függőkertje) néven ismert. 

Az  sok elemet átvett a szomszédos Mezopotámiától, majd 
azt továbbfejlesztve, gazdagítva közel 2700 évig virágzott. A testkultúra területén, 
a módosabb családok (elsősorban a nők) életében megjelentek a párban játszott 
labdás, dobó és ütő játékok. Ezeknél a játékoknál az elsődleges cél a szabadidő 
kellemes eltöltése volt, és nem a küzdelem. A férfiak körében hódított a botvívás, a 
birkózás és a csónakverseny, melyeknél nem érvényesült a kasztjelleg, azonban a 
gazdagabbak előjogokat élveztek (hosszabb bot, több fogásnem stb.). Az elithez 
tartozók kedvelt szórakozása volt a lovaspóló (Kun, 1984).

Az egyistenhitű zsidó vallása bevezette a Sabbath-ot (Szombatot), 
amely minden héten egy munkanélküli pihenőnapot jelentett. A heti szentnap 
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(Holy day›Holiday) azt a felfogást példázta, hogy időnként meg kell szakítani a hét-
köznapok egyhangúságát, szükség van olyan időszakaszokra, amikor az emberek 
szabadon imádhatják teremtőjüket. Az emberek nem tudnak önsanyargatóan élni, 
időnként meg kell újulniuk örömszerző tevékenységek útján. Az Ótestamentum is 
számos helyen tesz utalást a szabadidő fontosságára. A mezőgazdasági esemé-
nyekhez kapcsolódó vallási rituálék több mai keresztény ünnep (húsvét, pünkösd) 
előzményeinek tekinthetők. 

Az ókori India eltérő fejlődési utat járt be, mint a folyammenti államok. Ez a 
kultúra is mély nyomot hagyott az emberiség történetében. Ebből a korból (i.e. 
1600) származik - és napjainkig hat - pl. az ajurvédikus élettudomány, valamint an-
nak bizonyos részeiből jött létre a jóga és a masszázs is. A kasztrendszer merev 
volt, kezdetben csak a felső, árja rétegek foglalkozhattak pl. lovaglással és jógával. 
A szegényebb földművelők és a pásztorok (sudrák) általában táncos, kocka, bábus 
vagy karika játékokkal töltötték minimális szabadidejüket (Kun, 1984). A jóga 
szabályainak követése viszont kötelező volt minden árja számára, ezt elsősorban 
tanítómesterektől (gurutól) lehetett elsajátítani. A buddhizmus elterjedése (i.e. V. 
század) tette lehetővé, hogy az alacsonyabb néprétegek is gyakorolhassák a jóga 
bizonyos elemeit. A jóga térhódításának elsődleges oka nem az egészségügyi 
vonatkozásaiban keresendő, hanem vallási üzenetében, vagyis a nirvána (legfőbb 
boldogság, béke) elérésének ígéretében. Bizonyos rétegek körében terjedt az asz-
ketikus, szerzetesi életforma, amely a szigorú lemondások és az önsanyargató 
erőpróbák útját járó egyéneknek ígért szellemi megvilágosodást. A jóga élet-
filozófiája a Közel-Keleten tapasztalt hedonista életmód ellentéteként is fel-
fogható. 

Az  élet- és szemléletmódjának vizsgálata értékes tapasztalatot 
nyújt a leendő rekreációs szakembereknek. Először is: a poliszok szabad polgárai 
(Szókratészig) nem igen ismerték a test és a lélek, a játék és az oktatás, az egyén és a 
közösség merev kettősségét, csak ezek szerves egységét. A szabadidős tevékeny-
ségek nem különültek el funkciók szerint, az egyes tevékenységek egyaránt szol-
gáltak vallási, művelődési és művészeti célokat is (Gáldi, 2004). A városállamok 
nagy atlétikai versenyei (leghíresebb az Olümpiai játékok) egyesítették a vallási ri-
tuálét (az istenek előtti tisztelgést), a játékkedv, a versenyszellem kiélését, az össz-
görög identitás erősítését és a szórakoztatást. 

Másodszor: a világhoz való közelítésük mindig morális alapokon állt, az élet 

II.3. Szabadidős tevékenység az ókori Indiában

II.4. Az ókori görögök szabadidős tevékenysége
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legfőbb célját az emberi kiteljesedésben látták.  A görögöknél a szabadidő egyet je-
lentett a többé válással, a tudásra törekvéssel.  Komolyan vették a szabadidejüket, 
és azt - az élethez szükséges ismeretek és készségek megszerzése céljából - bölcsen 
töltötték el. Arisztotelész a boldogságot a jól (fegyelmezetten) eltöltött szabadidő 
termékének tekintette. Az antik görögök szabadidős elfoglaltsága nem különült el 
mereven az egyéb feladatoktól, hanem életvitelük szerves részeként, észrevétlenül 
épült be a mindennapi tevékenységek szokványos menetébe. A viszonylagos 
jólétet és a sok "ráérő-időt" a rabszolgamunka általános elterjedése biztosította. 

A testedzés kérdése nem úgy merült fel, mint napjainkban (szükségszerűség a 
civilizációs ártalmak kompenzálására), hanem mint egy természetes emberi visel-
kedésmód, amely egészséges testet teremt, és ami a szellemi fejlődés alapfeltétele. 
Athén virágkorában (i.e. V. sz.) öt gümnasziont hoztak létre. Ez egy olyan létesít-
ménykomplexumot jelentett, amelyben együtt volt az uszoda, a testgyakorló csar-
nok, a fedett futópálya, a fürdő, a különböző játékterek, a pihenőparkok és az elő-
adásra alkalmas tágas terek. A legtöbb görög férfi minden délután ellátogatott ide, 
és eltöltött néhány órát testedzéssel, beszélgetéssel és kulturálódással. Az egyik 
leggyakoribb testedzési formát, a zenére végzett, ritmusos, táncos, már-már mű-
vészi elemeket ötvöző gimnasztikai gyakorlatokat a szellem és a test legfőbb ki-
egyensúlyozó eszközének tekintették. A polgárok testedzését jól felkészült szak-
emberek segítették (pl. gimnasztikai alapképzésért felelős oktató, labdajáték-
mester, táncoktató és lovasoktató stb.) (Kun, 1984). 

Az izgalom, az agresszió levezetésének hatékony módszerét jelentette a játék és 
a dráma művészete. Arisztotelész ezekben a tevékenységekben az irányított érzel-
mi energiák kifinomult felszabadítását látta, amely egyet jelentett a katarzissal.

A nők nem rendelkeztek polgárjogokkal, így a szabadidős tevékenységeik is 
korlátozottak voltak (elsősorban a lakhelyükön, kötött elfoglaltságokban vehettek 
részt). 

Az kultúrája a görögökéhez képest egyszerűbb, nyersebb volt, hi-
ányoztak a sokszínű, kifinomult ízlést igénylő szabadidős elfoglaltságok. A kezdeti 
időszakban (i.e. III. sz.) még nem voltak nagy társadalmi különbségek, a rómaiak 
életében fontosabb szerepet töltött be a munka, mint az esztétika vagy a szellemi 
fejlődést jelentő elmélkedés. Építészetük és jogrendszerük viszont maradandó ér-
tékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. Az átlagos római férfi kemény fizikai 
igénybevételt jelentő edzéseken vett részt, amelyek elsősorban a harci készségek és 
a munkaerő fejlesztését célozták. A rómaiak is rendeztek közösségi sportjátékokat 
annyi különbséggel, hogy míg a görögök az olimpiákat négyévente rendezték, és 
elsősorban az aktív részvételt preferálták, addig a rómaiak évente szervezték ver-

II.5. Szabadidős tevékenységek az ókori Rómában
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senyeiket, és a passzív nézői szerep jelentett vonzerőt számukra (Shivers - de Lisle, 
1997).

 A katonai sikerek következtében a Római Birodalom társadalma egyre erő-
sebben differenciálódott. A városi plebejus réteget elsősorban a nehéz fizikai 
munkát végző, korlátozott jogokkal rendelkező szabademberek, bérmunkások 
alkották. A munkabérek alacsonyak voltak, és a legtöbb munkás nyomorban, a 
puszta létezés szintjén élt.  A császároknak kellett vállalniuk a városi lakosság 
élelmezését és szórakoztatását: ingyen ételt, szórakozást, nyilvános fürdőt és kü-
lönböző segélyeket biztosítottak számukra. Ez volt a híres "Kenyeret és cirkuszt!" 
ötlete, hogy elvonják a tömegek figyelmét a társadalmi igazságtalanságokról. A 
parádés népünnepélyek változatos formát öltöttek a felületes színházi komé-
diáktól kezdve a kocsiversenyeken és a vízzel teli arénában lebonyolított tengeri 
ütközeteken át a vadállat viadalokig és a gladiátorok élet-halál harcáig.  Ekkor jelent 
meg először a történelem folyamán a szórakoztatás úgy, mint "a társadalomirá-
nyítás által tudatosan manipulált és a szociális feszültségek levezető szerepeként 
funkcionáló szabadidős tevékenység." (Gáldi, 2004). 

A városi középosztály és a szabad parasztság sem volt sokkal jobb helyzetben, 
életük nehéz volt, nagyon kevés szabadidővel rendelkeztek. A gazdag arisztokrácia 
fényűző, pazarló életmódot élt, szabadidős élményeik általában kimerültek az 
orgiák és a luxuscikkek élvezetében.  

"Evésre, ivásra, csillogó ruhákra, drága bútorokra, csinos rabszolgákra és 
hazárdjátékokra kimagaslóan hatalmas összegeket költöttek és az igényeik 

4
kielégítésére semmitől sem riadtak vissza."

A Római Birodalom bukását követő közel ezer év alapvető jellemzője a nagy vi-
lágvallások (kereszténység, iszlám), a hűbéri rendszer és a jobbágyság intézmé-
nyének térhódítása, valamint a nemzetállamok kialakulása. A szabadidő egyre 
erősödő osztály-, illetve rétegspecifikus jelleget öltött, markánsan elkülönült egy-
mástól a népi, a lovagi, a nemesi és a polgári kultúra (Gáldi, 2004). 

A  alapját a földbirtok jelentette, amely a - középkori társa-
dalom több, mint 80%-át kitevő -  művelése alatt állt. A szegény parasztok 
életét a kemény szezonális kétkezi munka és a földesúrtól való teljes függés jelle-
mezte. Érdemi pihenést csak a vasárnapok és az ünnepnapok jelentettek: elhozták 
az elgyötört embereknek a pihenést, a kikapcsolódást, így visszanyerhették ere-

II.6. Szabadidős tevékenységek a középkori 
Európában (V-XIII. sz.) 
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jüket a szüntelen robothoz. Ilyenkor feloldódtak a színes vásári forgatagban, a 
mutatványosok előadásaiban és a kocsmai mulatozásokban. Az egyházi ünnepek 
(húsvét, pünkösd, karácsony) mellett a mezőgazdasági munkákhoz és az évszak-
váltáshoz kapcsolódó vigasságok (aratás, szüret, télbúcsúztató farsang) kínáltak jó 
alkalmat a féktelen evésre-ivásra, éneklésre és táncolásra. A népi testkultúrában 
megjelent a falvak közötti "határlabdázás" (labdarúgás) és a tenisz őse, a "tenyér-
labda-ütögetés". Az élet minden területe egyházi befolyás alatt állt, így a szabadidő 
helyes (erényes) eltöltési módját is az imádkozás és a misehallgatás jelentette. A 
korszak uralkodó eszméje szerint az evilági szenvedés és az Istennek tetsző vallá-
sos élet elnyeri jutalmát a túlvilági boldogságban. Szükség is volt lelki vigaszra, hi-
szen a gyakori járványok, a tömeges éhínség és a brutális egyházi büntetések 
kegyetlen életkörülményeket teremtettek.

A  kezdetben nagy nyomorban, szegénységben, szörnyű higiénés 
körülmények között éltek, de legalább szabadok voltak. A városokban idővel 
fejlődésnek indult a kézműipar és a kereskedelem, amely nagymértékben segítette 
az életszínvonal javulását. A különböző kézművesipari és kereskedelmi szövet-
ségek (céhek) meghatározták az azonos mesterséget űzők szabadidős tevékeny-
ségeit a különböző ünnepségeken, bálokon, felvonulásokon való részvételi köte-
lezettség formájában. A társadalmi élet kereteit a céhszabályok rögzítették. A vá-
rosban pezsgő élet zajlott: kutya- és kakasviadalok, medve táncoltatás, vándor-
zenészek, akrobaták, zsonglőrök produkciói, birkózó mérkőzések, labdás és egyéb 
játéktevékenységek, esetleg az akasztás, vagy a közbüntetés más formái járultak 
hozzá a helybéliek és az átutazók szabadidejének szórakozásszerű eltöltéséhez. A 
kialakuló gazdag kereskedőréteg növekvő vagyonával komoly befolyásra tett szert. 
Egyre nyíltak a fürdőházak és a táncházak, amelyek a társasági érintkezés kedvelt 
helyszínéül is szolgáltak. A  életmódjában helye volt a művészek támogatá-
sának, az oktatás fejlesztésének, megtörve ezzel az egyházi műveltség monopó-
liumát.  A középkori civilizációs fejlődés (és az újkor) alapját a burzsoázia vagyona, 
szabadideje és törekvései jelentették. 

A (hűbérurukat szolgáló páncélos lovasok) önálló rendet alkottak, 
várakban laktak és az előkelő nemességhez tartoztak. Idealizált életmódjuk jelení-
tette meg a korszak eszményképét. Eszerint a lovagoknak el kellett sajátítaniuk hét 
készséget (lovaglás, úszás, vadászat, íjazás, vívás, szórakoztató táblás és labdás já-
tékok, versmondás és körtánc), hét szabad művészetet (nyelvtan, retorika, dialek-
tika, csillagászat, számtan, mértan, zene). Életvitelüket a hét erény (hűség, bátor-
ság, szabálykövetés, adott szó szentsége, legyőzöttekkel és gyengébbekkel szembe-
ni nemes lelkűség, főúri hölgyekkel szembeni jómodor) követése irányította (Kun, 
1984). A harc és az arra való felkészülés jelentette életük értelmét, ezért béke-
időben is ehhez hasonló, a küzdelmet szimbolizáló elfoglaltságokkal múlatták az 
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időt. Így alakultak ki a lovagi tornák (párviadalok) és a különböző vetélkedők 
(ugró-, futó, kőhajító-, birkózó versenyek, lovaspóló játékok). A lovag "imidzs-
éhez" - főleg dél-francia területeken  kötelezően hozzátartozott az életöröm, a 
vidámság és az udvarlás. A szabadidőidőtöltés kedvelt formája volt az imádott 
hölgy (nem a feleség!) elhalmozása rajongó gesztusokkal, versekkel. A szerelmes 
lovagnak - a kor szabályai szerint - hevesnek, romantikusnak, kitartónak, ugyan-
akkor diszkrétnek is kellett lennie. Az udvarlásnak kidolgozott rejtjelei voltak. 

Az  kezdetben a környező népek leigázásával, jövedelemszerző 
katonai akciókkal foglalta el magát, majd a "kalandozó" lehetőségek beszűkü-
lésével konszolidált vidéki nemességgé szelídült. Birtokaikon gondtalanul élvez-
hették az élet napos oldalát: bálokat szerveztek, vadásztak, csónakáztak, pik-
nikeztek, különböző kártya- és társasjátékokat játszottak, solymászattal foglalkoz-
tak. A harc helyét a sporttevékenység vette át, gyakran vívtak, íjászkodtak, lovagol-
tak és gimnasztikáztak. 

A megerősödött, öntudatra ébredt polgárság antifeudális életideálja már az 
egyén szabadságát, életörömre törekvését, az emberi képességek sokoldalú és har-
monikus fejlesztését hirdette. Az antik eszmék felelevenítése magával hozta a 
klasszikus műveltség igényét, a szépség iránti fokozott vonzalmat és a test fontos-
ságát. Az Itáliából kiinduló, majd Európa-szerte elterjedő szellemi irányzat a ter-
mészetesség és a szenvedély pártján állt, szemben a lovagi kultúra merev, mester-
kélt normarendszerével. Az olaszok - felidézve az ókori szokásokat - megmen-
tették azt a tudást, hogyan kell élni és élvezni az életet. 

A  a látványos népünnepélyek kora volt, tele pompával övezett kör-
menetekkel, fesztiválokkal (ebből a korból ered a Velencei karnevál is). Csaknem 
minden alkalmat megragadtak, hogy mulatozás céljából megtöltsék az utcákat. 
Amikor nem volt alkalom az ünneplésre, akkor az emberek örömteli aktivitása 
labdajátékokban, táncokban fejeződött ki. Az előkelők labdaházakban, a szegé-
nyebbek a szabadban játszották kedvelt játékaikat. Egy korabeli útinapló szerint 
Franciaországban több volt a labdaház, mint a templom (Kun, 1984). A szó-
rakozás közkedvelt formája volt a sportesemények és a színházi előadások (komé-
diák) megtekintése. Minden városnak volt kedvenc sportja, pl. a lóverseny, a bika-
viadal, az ökölvívás, vagy valamilyen labdajáték. Ekkor indult el Itáliából világ-
hódító útjára a színpadi balett. A szabadság és a természeti élmények összekap-
csolásaként elterjedt a szabadvízi úszás és a természetjárás. Megjelent a testedzés, a 
testi nevelés egészségügyi szerepe a módosabb rétegek gondolkodásában. Egy 

 arisztokrácia

II.7. A humanizmus és a reneszánsz hatása a 
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itáliai orvos (H. Mercurialis) így ír az 1569-ben megjelent Gimnasztika művészete 
c. könyvében: 

…" az egészség megőrzésének legeredményesebb módja a helyes táplálkozás és a megfelelő 
5

testgyakorlatok folytatása".
 
A szabadidő az emberek nagy tömegei számára elérhetővé vált ugyan, de még 

mindig keményen kellett dolgozniuk, mielőtt élvezhették azt. A szegény parasztok 
számára a családi és az egyházi ünnepnapok jelentették a felüdülést, amely 
mértéktelen ivászatban, éneklésben és a táncban nyilvánult meg. 

A  visszafogottságot, józanságot és mértékletességet hozott az 
életvitelben. Kálvin elítélte a szerencsejátékokat, ivászatot, az éneklést és táncot 
(Genfben egy időre be is tiltatta ezeket). Azokat a szabadidős elfoglaltságokat, 
amelyek lehetővé tették a polgárok fizikai és szellemi munkaképességének gyor-
sabb visszanyerését, jogosnak ítélte. Nézete szerint a rekreációs tevékenység szük-
séges az elsődleges erény, a munka elősegítéséhez. 

Az  az emberi társadalom egyik legjelentősebb átalakulási folya-
mata, amelynek során a mezőgazdaság helyett az ipar (azon belül is a gyári nagy-
ipar) vált a gazdaság meghatározó erejévé. A folyamat Angliából indult el az 1750-
es években, majd fokozatosan terjedt Nyugat- és Kelet-Európában, végül a XIX. 
század második felére elérte az Egyesült Államokat és Japánt is. Az iparnak egyre 
több munkaerőre volt szüksége, megindult - az urbanizáció kezdeteként - a mun-
kások tömeges letelepedése a gyárak környezetében (Kovács, 2004). A gépesített 
tömegtermelést célzó munkatevékenység egysíkú és örömtelen volt. Az értelmes, 
produktív munka helyett csak automatizált részmunkafázisok léteztek. Hiába 
csökkent a fizikai igénybevétel mértéke, a mechanikus munkavégzés miatti fáradt-
ság a pihenőnapokon is csak apátiát (fásultságot, érzelmi közönyösséget) ered-
ményezett. A bérmunkások összezsúfolt, napfénytelen háztömbökben éltek, 
füstös, gyári levegőt szívtak, mozgásterük a poros grundokra és a kocsmák udva-
rára korlátozódott (Kun, 1984).  A nyomasztó élet- és munkakörülmények (hosz-
szú munkaidő, alacsony munkabér) kezdetben szinte kizárták a megújulás, a 
feltöltődés lehetőségét.

Idővel a technikai fejlődés növelte a munka hatékonyságát, amely a munkaidő 
fokozatos csökkenését eredményezte, és megnyitotta az utat a szabadidős ten-

 kálvini reformáció

II. 8. Az ipari forradalom hatása a szabadidős 
tevékenységre (XVIII - XIX. sz.)
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denciák kibontakozása előtt. A szabadidő kézzelfogható realitássá vált a dolgozó 
tömegek számára. Mivel a munka merev időkeretben (tól-ig) létezett, kialakult egy 
másik, a munkaidőtől elkülönített - de szintén adott - "szabad" időtartomány is. 
Ettől a korszaktól kezdve az elfoglaltsághoz szorosan hozzátapadt annak időbeli 
jellege (a későbbi munkásmozgalmak is ezt a mennyiségi oldalt ragadták meg, és a 
szabadidő növeléséért szálltak harcba), amely felerősítette a két életszektor külön-
bözőségét. A munka és a szabadidő - minden eddigi korszaknál jobban - egymás 
ellentétévé váltak. 

A gépies ipari munka megfosztotta az embereket számos szükségletüktől. Az 
emberek vágytak a természetes élő környezetbe, a "zöldbe", a napfényre, a friss 
levegőre. A gépek zúgása helyett a természet hangjait akarták hallani. Olyan 
szabadidős formákat kerestek, amelyek sokoldalú izommunkát, fizikai aktivitást 
jelentenek, melyekben jobban kifejeződik a képességek sokszínűsége, az egyén 
egyedisége, vagy amely az összetartozást erősítő, közösségi élményt nyújt. Elő-
térbe került és felerősödött a szabadidő kompenzáló funkciója, amely a rekreáció 
eszméjének megszületéséhez vezetett. Az ipari társadalom embere - a körülmé-
nyek kedvező alakulását kihasználva - tudatosan törekedett a felszaporodó igények 
kielégítésére, a hiányok megszüntetésére.  

"Mivel az alapvető emberi szükségletek kielégítettsége az őseinktől örökölt módon a mun-
kában rejlett, így nem igényeltek annyi időt a rekreációs tevékenységre, mint mi manapság. Kö-
zülünk jelenleg kevesen láthatják munkájuk teljes eredményét, és ha igen, akkor sem azono-
síthatjuk magunkat egy adott termékkel, mivel a teljességhez szükséges műveletek ezreinek csak 

6
az egyikét végezzük el." 

A szabadidő rekreatív jelentőségének felismerése együtt járt az értékrend átala-
kulásával, a munka csökkenő jelentőségével. A szabadidő presztízsének növe-
kedését az uralkodó vallási, filozófiai irányzatok is érzékelték, és tanaik szerves 
részévé tették. Az egyéni igények rövidesen kollektív (szervezett) mozgalmakban 
fejeződtek ki. 

A protestáns, zsidó és katolikus egyházak - felismerve a kor szavát - komoly 
szerepet vállaltak a rekreációs lehetőségek megteremtésében. Játéktereket (teke, 
bowling, kosár-, kézi- és röplabda céljára), üdülőparkokat hoztak létre, szabadtéri 
programokat (túrázás, kempingezés) szerveztek elsősorban a fiatalok számára. A 
cserkészmozgalmat - az erkölcsi és testi nevelés igénye mellett - a természetbe 
menekülés vágya hívta életre. 

Az ipari központokban sorra nyíltak meg a játszóterek, a parkok, és a hosszabb 
kikapcsolódást lehetővé tevő, távolabbi hegyvidéki és tengerparti üdülőtelepek. 
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Az üzemi rekreáció kezdeteit a gyárak mellett kialakított rekreációs csarnokok 
jelentették, ahol a munkások és családtagjaik különböző szellemi és fizikai rekre-
ációs formák közül választhattak. Ezeken a helyszíneken - az élménykereső, sza-
bad kikapcsolódási formák, játékok mellett - egyre inkább megjelentek a szakem-
berek által irányított, sokszínű fejlesztőprogramok. Néhány iparágban - a "cég-
sport" kezdeteként - elindultak a vállalati klubok közötti sportrendezvények. 

Az 1870-es évektől az 1900-as éves elejéig hatalmas jelentőségű tudományos 
felfedezések láttak napvilágot. Az elektromosság, a közlekedés (belsőégésű motor, 
gépkocsi, repülőgép) és a távközlés (telefon, rádió) forradalmi vívmányai egy új 
civilizációs korszak kezdetét jelentették (Kovács, 2004). A korszakalkotó felfede-
zések komoly technológiai fejlődést hoztak az iparban és a mezőgazdaságban 
egyaránt. A termelés szerkezeti átalakulásával a termelt javak mennyisége nőtt, 
minősége javult, ami az emberi szükségletek magasabb szintű kielégítését tette le-
hetővé.  

Az életkörülmények (élelmiszerellátottság, lakás) valamelyest javultak, a nehéz 
fizikai munka aránya tovább csökkent, a munkások szabadideje tovább növeke-
dett. Megnyílt a lehetőség az átlagemberek számára is, hogy szabadidejükben az 
önmegvalósítás lehetőségét keressék, képességeiket kibontakoztathassák külön-
böző irodalmi, művészeti alkotások vagy sporttevékenységek kapcsán. Idővel 
megjelentek a városi életforma kellemes polgári vonásai is, sorra nyíltak a ká-
véházak és a sörözők, mint a társasági élet virágzó új színterei (Kovács, 2004). 

A technikai fejlődés azonban komoly veszélyforrás is, hiszen minimálisra csök-
kentette a fizikai aktivitás szükségességét. A gépies, rutinszerű munkaformák egy-
oldalú fizikai, és nagyfokú pszichés megterhelést jelentettek. A háztartási gépek 
alkalmazása, a passzív szórakozási formák tömeges terjedése (rádió, mozi, tele-
vízió) mind-mind az elkényelmesedett ülő életmód elterjedését segítette elő. Az 
ipari termelés "csúcsra járatásával", a mértéktelen fogyasztás hajszolásával, a ter-
mészet gátlástalan kihasználásával, és a folyamatos környezeti károkozással elin-
dult az élettér fokozatos pusztítása. 

A rekreációs törekvések kezdetben egyéni úton, illetve önszerveződési formák-
ban valósultak meg, majd "rátalált" az üzleti világ. Néhány évtized alatt maga a sza-
badidő, pontosabban a szabadidős igények kielégítését célzó szolgáltatások önálló 
gazdasági szektorrá váltak. 

II.9. A tudományos-technikai forradalom hatása a 
szabadidős tevékenységre (XX. sz.)
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A korábban idézett Kis Jenő-féle meghatározás szerint: a rekreáció eszmei és 
gyakorlati választevékenység-rendszer meghatározott társadalmi kihívásokra. Eb-
ben a részben megismerjük azokat a jóléti államokra jellemző, globális társadalmi 
jelenségeket, amelyekre a rekreációnak válaszolnia kell. A definícióból az is kiderül, 
hogy a rekreáció nem univerzális módszer. Vannak olyan társadalmi problémák 
(pl. migráció, ipari katasztrófák), amelyek nem kezelhetők a rekreáció eszközeivel. 
Ezért csak olyan sajátosságokat tárgyalunk, amelyek az egyén rekreációs kultú-
rájának fejlesztése által közvetlenül befolyásolhatók. Az egyetemes kultúra sok-
tényezős rendszeréből kiemeljük az egészség-, a test-, és a szabadidőkultúra téma-
köreit, mert úgy ítéljük meg, hogy a rekreációs kultúra összetevői közül ezekkel az 
életszektorokkal kerül közvetlen kapcsolatba a rekreációs mozgásprogram-veze-
tő.  A fejezet végén a fizikai rekreáció főbb irányzatait mutatjuk be. 

A XXI. századi ember tipikus életmódjának megértéséhez ismernünk kell a kor 
legjellemzőbb sajátosságait tükröző fogalmakat. A modern ember ezeknek a gaz-
dasági és társadalmi makrohatásoknak az "ölelésében" keresi boldogulási lehe-
tőségeit. 

A korszakot, amelyben élünk, több - rokon értelmű - kifejezéssel írják le: 
. Mindegyik szó arra utal, hogy valami-

nek utána vagyunk, de még nem tudjuk pontosan, hogy mi felé tartunk. Az 1970-es 
évektől kezdődően olyan események zajlottak le a világban, amelyek alapjaiban 
megváltoztatták a modern társadalmat. A változás alapját, és egyben az új időszak 
kezdetét a számítógép tömeges elterjedése jelentette.  Az 1970-80-as években - az 
előállítási költségek csökkenésével és a gépek kapacitásának növekedésével - már 
nemcsak a tudósok és a mérnökök, hanem a "civil" emberek is birtokba vehették a 
század legnagyobb találmányát, a személyi számítógépet. Az informatika fejlődése 
radikális változást hozott az élet minden területén, ezért ezt az - új korszak hajnalát 
jelentő - időszakot nevezzük. 

A tudományos világ és a közvélemény is megoszlik a tekintetben, hogy a 
civilizációs folyamat jelenkori sajátosságait fejlődésként vagy válságként értelmezi. 

III.1. Napjaink globális jelenségei

III.1.1. A korszak meghatározása

posztmodern, posztindusztriális, posztkapitalista

elektronikus vagy információs forradalomnak  

posztmodern, posztindusztriális, posztkapitalista

elektronikus vagy információs forradalomnak
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III. A posztmodern rekreációs kultúra jellemzői



A " " a gazdasági növekedésre és a technológiai csúcsteljesítményekre 
hivatkoznak, míg a " " a természet pusztítására és a növekvő társa-
dalmi feszültségekre hívják fel a figyelmet.  A mértéktartó vélemények - az elha-
markodott ítéletalkotás csapdáját elkerülve, de mindenképpen a változás nagy-
ságrendjét jelezve - egyszerűen   írják le a mai világállapotot.

Az információs forradalom értelemszerűen információs társadalmat hoz létre, 
melyben 

Az információ önálló értékké, sőt hatalmi tényezővé válik a gazda-
ságban, a politikában és a kultúrában egyaránt. Az információs társadalom egy-
szerre jelent nagy mennyiségű új információt, új technológiát és új - információ 
vezérelte - gazdaságot.  

Az információt egyre inkább csak elektronikus formában célszerű szolgáltatni 
és használni, ennek technikai alapját az  (a számítógép hálózatokat össze-
kötő digitális rendszer) jelenti. A közvetlen emberi kontaktusok szerepe csökken, 
személytelen, digitális formában bonyolítjuk ügyeink növekvő hányadát (email, e-
kereskedelem, e-közigazgatás, távmunka, távoktatás). A művelődés és a szórako-
zás területén is hódítanak a  (az interneten működő, egymással összekö-
tött dokumentumok rendszere) keresztül elérhető kulturális termékek. Az infor-
mációs társadalom működése a komplex elektronikus információhálózatoktól 
függ, melynek zavarai megbéníthatják egy ország életét. Az informatika kétélű 
fegyver: egyrészt kiszolgáltatottjává válunk, másrészt egy demokratikusabb világ 
alapjait fektetheti le. A digitális világban nem számít a faji, nemi, vallási hova-
tartozás. A digitális szocializáció esélye és a hozzáférés mértéke azonban nagyon 
eltérő. A  tovább fokozhatja az egzisztenciális és kulturális kü-
lönbségeket, sőt a kirekesztettség veszélyét is magában hordozza.

A fejlődés sajátossága, hogy fokozatosan a különböző 
 és a (hardvergyártók, szoftverfejlesztők, információszolgál-

tatók, szétsugárzó intézmények). A tömegkommunikáció egyirányúságát a 
váltja fel. Az új médiarendszer egyre nagyobb választási és 

beavatkozási (pl. tartalomalakítási) lehetőséget ad a felhasználónak. Ily módon az 
önmegvalósítás, a kreativitás megéléséhez nyújt új terepet (blog, fotoblog, podcast, 
vlog stb.).

Jól mutatja az életvitel változását, hogy a "homo ludens" helyett ma már "
"-ról beszélnek. Az új embertípus megérti az elektronikus kort, és haté-

konyan használja annak eszközeit. Ennek következtében másképp osztja be idejét, 
másként éli meg kapcsolatait, másként kommunikál. Ma már mindenkivel lehet 

fejlődés-hívők
válság-pártiak

 fordulópontként

III.1.2. Információs társadalom, tudástársadalom 
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média interaktivitása

homo 
digitalis

 

 

fejlődés-hívők
válság-pártiak

fordulópontként

az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése elsődleges 
fontosságú.

internet

világhálón

digitális szakadék

összeolvadnak információs 
iparágak

digitális 
média interaktivitása

homo 
digitalis
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kapcsolatunk, akivel akarjuk, és aki akarja. Felvetődik azonban a kérdés: az új 
technológia csak összeköti az embereket térben-időben, vagy közelebb is hozza 
őket egymáshoz? Mit nyújthat egy ? Alkalmas eszköz-e az emberi 
kötődések elmélyítésére, vagy legalább megőrzésére? A szakemberek eltérően 
ítélik meg az elektronikus érintkezési formák hatását az emberi kapcsolatok minő-
ségére. Egyesek (pl. Csepeli György) úgy vélik, hogy a digitális kommunikáció nem 
lép a tényleges fizikai együttlét helyére, hanem csak - egy plusz lehetőségként - 
kiegészíti azt.

Az kezelése embert próbáló feladat. Óriási a nyomás, és a sze-
lekciós mechanizmus többnyire kiforratlan. Túl sok az egymásnak ellentmondó 
információ és túl kevés a hiteles eligazodási pont. Esetleges, hogy a mai ember mit 
ért meg a világból. Az információs "túlkínálat" korlátlan mértékben kiszélesíti a 
látókört, ugyanakkor elbizonytalanít, elfojtva ezzel a tetterőt. Az állandó infor-
mációéhség, az információs "túlfogyasztás" elszigeteli egymástól az embereket, 
sőt a problémák előli menekülés vagy az intimitás hárításának jól bevált mód-
szerévé is válhat. Az információs tömeghatás függővé és kiszolgáltatottá tesz, 
hiszen a tömegkommunikáció bűvkörében élő ember már csak technológiában 
gondolkodva képes meghozni cselekvési döntéseit (Kiss-Pikó, 2004). 

A jól kezelt, rendszerezett információból viszont ismeret lesz, majd a feldol-
gozott, értelmezett ismeretekből áll össze a tudás. Az információs kor ily módon

 hoz létre, mely a tudás jellege alapján rétegződik, és az egyenlőt-
lenségek a tudás birtoklása, vagy hiánya mentén jönnek létre. A (képzés, 
oktatás) kilép hagyományos szerepköréből és belép valamennyi szektor működési 
tartományába, egyre növekvő hozzáadott értékeket jelentve. Ez a tudás már nem 
elvont, elméleti ismereteket jelent, hanem a tudás cselekvéssé való alakításának 
képességét. A tudástársadalom az intelligens életvezetés és a kiegyensúlyozott 
életvilág kialakításának lehetőségét is megteremti. 

Az információs társadalom fogalma az infrastrukturális-technológiai sajá-
tosságokra, a tudástársadalom pedig a szociális-kulturális dimenziókra helyezi a 
hangsúlyt. 

A modern társadalmakban az országokat behálózó közlekedési és ener-
giaellátási hálózatok mellett kialakultak egyéb - az emberek közötti kommuniká-
ciót és adatátvitelt szolgáló - infrastrukturális hálózatok (telefon-, fax-, számít-
ógép-, kábeltelevízió hálózat). A  olyan társadalmi berendez-
kedés, amelynek működését a mikroelektronikára épülő információs és kom-
munikációs technológiák biztosítják. Történelmi tendencia, hogy a társadalmi 
funkciók és folyamatok az információs korban egyre inkább hálózatokba 
szerveződnek.

virtuális kapcsolat

információdömping

tudástársadalmat
tudáságazat 

hálózati társadalom

 

 

virtuális kapcsolat

információdömping

tudástársadalmat
tudáságazat

hálózati társadalom
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III.1.3. Fogyasztói társadalom 

folyamatosan nő a fogyasztás

mesterségesen gerjesztett szükségletek 
diktatúrája. 

új 
fogyasztói etika

reklám a fogyasztótermelés hatékony eszköze

a fogyasztás nem vezet az emberek boldogságához,

ne csináld, hagyd szakemberre

Napjaink fő ideológiája szerint a gazdaságnak szüntelenül növekednie kell. Ez 
csak akkor lehetséges, ha , ezért az embereket rá kell 
nevelni, hogy olyan dolgokat vásároljanak, amelyekre valójában nincs is szüksé-
gük. A társadalmi hatások az emberi élet céljává teszik a szüntelen fogyasztást. A 
tömegtermelés és a tömegfogyasztás egymást gerjesztő, pozitív visszacsatolású 
szabályozókört alkot. Míg a szocialista társadalom a hiány diktatúrája volt a szük-
ségletek felett, addig a kapitalista társadalom a 

A takarékosság, a mértékletesség erénye helyett ma a piac céljait szolgáló 
 uralkodik, amely a pillanat megragadását, azaz a mai vásárlást, a hol-

napi fizetést (és a holnaputáni eldobást) preferálja (Featherstone, 1997). Felerő-
södött a fogyasztás én-meghatározásban, önkifejezésben betöltött szerepe: nem 
az vagyok, amit csinálok, hanem az, amit vásárolok (fogyasztok).

A , mivel azt sugallja, hogy nem csak egy 
terméket vagy egy szolgáltatást vásárolunk, hanem biztonságot, életminőséget, 
harmóniát. A reklám tehát az anyagi javakhoz immateriális értékeket kapcsol: a 
fogkrémet a szépséggel párosítja, a dezodort a csábítás eszközének állítja be, az új 
mobiltelefon a barátságok megerősítésének, a megfelelő mosópor pedig a boldog 
családi életnek a záloga. A reklám olyan világot teremt, amelyben az egyének folya-
matosan ellenőrzik magukat, vajon nincsenek-e olyan hibáik, amelyeket már nem 
lehet természetesnek tekinteni (Featherstone, 1997). Az ideális fogyasztó énképe 
bizonytalan, mindig kész olyan terméket beszerezni, amitől szebbnek, jobbnak, 
különbnek fogja érezni magát (Pikó, 2005). Ezek a termékek azonban a bizton-
ságnak csak az illúzióját, és azt is csak ideiglenesen tudják nyújtani. Az én folya-
matos megerősítésre szorul, és ez fenntartja a fogyasztás kényszerét.

A fogyasztói társadalmat több oldalról éri kritika. A bírálók jelentős része úgy 
véli, hogy  sőt gyakran kielégület-
lenséghez, depresszióhoz, elmagányosodáshoz vezet. Számos vizsgálat igazolja, 
hogy az anyagelvű célok kergetése összetűzésbe kerül a jó kapcsolatok fenn-
tartását, a világ javítását szolgáló értékekkel (Kasser, 2005). A televízió, a marketing 
állandó hatása alatt az emberek egyre inkább elveszítik társadalmi szerepeiket és 
önazonosságukat, egyre inkább névtelen, jellegtelen fogyasztókká válnak (Han-
kiss, 1999).

A fogyasztói társadalom üzenete, a " " ideológiája. Az 
emberek egyre inkább késztermékeket vásárolnak alapanyagok helyett, és egyre 
kevésbé végeznek kreatív tevékenységeket. A személyes szférájukból is egyre na-
gyobb részt engednek át szakembereknek (fodrász, manikűrös, stb.). 

folyamatosan nő a fogyasztás

mesterségesen gerjesztett szükségletek 
diktatúrája. 

új 
fogyasztói etika

reklám a fogyasztótermelés hatékony eszköze

a fogyasztás nem vezet az emberek boldogságához

ne csináld, hagyd szakemberre

 ,
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Egyre többen úgy látják, hogy a folyamatos gazdasági fejlődés - amit a fo-
gyasztói társadalom feltételez - nem fenntartható, a 

vezet, amely előbb-utóbb a fogyasztás drasztikus visszaesését vagy 
az ökoszisztéma (és vele az ember) pusztulását eredményezi.

Egyes szerzők (pl. Baudrillard, 1998) szerint a fogyasztói társadalomban az 
árubőség és az ahhoz kapcsolódó fogyasztási kényszer valódi funkciója a 

, konzerválása. A társadalmi elit mindig biztosítja saját 
kivételezett helyzetét részben azzal, hogy bizonyos cikkek és szolgáltatások csak a 
gazdasági elit számára elérhetőek, másrészt azzal, hogy a fogyasztói cikkek jelentős 
részét "jól használni" csak a művelt, magasan pozicionált elit tudja, az alacsonyabb 
státuszú rétegek számára ezek fogyasztása több frusztrációt okoz, mint élvezetet.

A fogyasztói kultúra ereje abból a képességből származik, hogy fel tudja mérni, 
és hasznosítani tudja a valódi emberi szükségleteket és vágyakat, noha olyan 
formában tárja elénk őket, ami kétségessé teszi megvalósulásukat. Az egészség, a 
hosszú élet, a szexuális beteljesülés, a fiatalság és a szépség iránti igény az egész 
történelmen végighúzódó emberi vágyakozás reprezentálja 
eltorzult formában (Featherstone, 1997).

A posztmodern világot kockázati társadalomnak is nevezik, ahol az egyén min-
dennapi életvitelében - a hirtelen veszélyek és nyílt hatalmi harcok helyett - a 

okoz nehezen kivédhető veszélyeket. 
Másfelől a nyugati civilizáció bizonyos esetekben már magát az emberi életet 

veszélyezteti globális méretekben. A kockázati társadalom makroszinten az öncé-
lúvá váló technikai-gazdasági fejlődés mellékhatásait (környezeti károk, nyers-
anyagforrások kimerítése), valamint a fejlődési irányokból eredő 

(atomtechnika, génsebészet) jelenti. 
Ezek a kockázatok az emberek által 

, és nem vonatkoznak rájuk az okság, felelősség és vétkesség egyszerű 
szabályai. A következmények egyre kevésbé kompenzálhatók és nem biztosítható 
ellenük védettség. Az új kockázatok már mindenkire vonatkoznak, így a háttérbe 
szorulnak az eddigi társadalmakra jellemző, a javak elosztásának egyenlőtlensége 
miatt fennálló konfliktusok. 

A posztmodern társadalmakban ugyanakkor megjelenik a jövőért érzett fele-
lősségvállalás, amely többek között a fenntarthatóság elvében fejeződik ki. A 
szakemberek nem egységesek a tekintetben, hogy mekkora a baj, és mit is kellene 
fenntartani. Az ENSZ irányelve - mely szerint a "  olyan fejlődési 
folyamat, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 

környezeti erőforrások túlzott 
kihasználásához  

társadalmi 
egyenlőtlenségek fenntartása

tárgyiasult kelepcéjét

III.1.4. Kockázati társadalom és fenntartható fejlődés

látens 
kockázatok tömege 

közvetlen önve-
szélyeztetést

nem észlelhetők közvetlenül, időben, térben nem 
határolhatók le

fenntartható fejlődés
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társadalmi 
egyenlőtlenségek fenntartása

tárgyiasult kelepcéjét

látens 
kockázatok tömege

közvetlen önve-
szélyeztetést

nem észlelhetők közvetlenül, időben, térben nem 
határolhatók le

fenntartható fejlődés
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generációk képességét arra, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket" nem nyújt 
konkrét támpontot az eligazodáshoz. 

Egyesek változatlanul a gazdasági növekedést, az életszínvonal megtartását te-
kintik elsődleges célnak, és a fogyasztói társadalom keretein belül, alternatív ener-
giaforrásokban, környezettudatosabb gondolkodásmódban látják a megoldást. A 
radikálisabb nézetet vallók szerint gyökeres érték- és életmódváltásra van szükség. 
A fejlődésnek irányt kell váltania, amely az anyagi gyarapodás helyett a szellemi, 
érzelmi gazdagodásra, a társas kapcsolatok elmélyítésére helyezi a hangsúlyt 
(Náray-Szabó, 2006). 

A globalizáció fogalma az 1960-70-es években jelent meg a köztudatban, ami-
kor egyre több, a Föld sorsáért aggódó tudós, környezetvédő aktivista kezdett el 
foglalkozni globális környezetvédelmi problémákkal. A kifejezés eredetileg arra 
utalt, hogy a világ összeért, a környezetszennyezés nem egyszerűen helyi, hanem 
határokon túlnyúló probléma lett, az emberi tevékenységeknek az egész bolygóra 
kiterjedő hatásai vannak (savas eső, ózonlyuk, éghajlatváltozás stb.). Az egyéni fe-
lelősség hangsúlyozására elterjedt a jelszó: "Gondolkozz globálisan, cselekedj lo-
kálisan!" (Fidrich, 2002).

Ma globalizáción elsősorban a nyugati (euro-amerikai) civilizáció kezde-
ményezésére történő, , és azok kö-
vetkezményeit értjük. A technikai fejlődés eredményeként hihetetlen mértékben 
felgyorsult az áru, a tőke és a munkaerő szabad áramlása. A globalizáció az élet 
minden területére kiterjed (gazdaság, pénzügy, kultúra, információ), melynek 
látványos megjelenési formája a világ minden nagyvárosában megjelenő "egyen"-
üzletek (éttermek, szállodák stb.) "egyen"-termékei és "egyen"-szolgáltatásai. Az

, a helyi kulturális sajátosságok háttérbe szorulnak, a sza-
badidőt is a nemzetközi trendek uralják. A határokat és a kontinenseket átívelő 
folyamatot a gazdasági-pénzügyi mammutcégek érdekei határozzák meg. A gaz-
dasági globalizáció következtében számottevően 

, egyre nő a nemzetközi monopoliumok hatalma. 
A globalizáció nemcsak a fejlett államok eredményeit, hanem annak zárványait, 

rossz megoldásait is elterjeszti a nagyvilágban. Ellentmondásos annak megítélése, 
hogy a folyamat előnyei vagy hátrányai vannak-e túlsúlyban, illetve, hogy a globa-
lizáció segít-e az elmaradottabb régiók felzárkózásában, vagy valójában konzer-
válja a meglévő gazdasági-társadalmi különbségeket. Az azonban nem vitatható, 
hogy a folyamat kétféle módon is a  Egyrészt a globali-
záció egy felgyorsult élettempót eredményez (pl. nincs idő főzni és megjavítani 

III.1.5. Globalizáció, lokalizáció

az egész bolygóra kiterjedő egységesedési folyamatokat

 
életstílus homogenizálódik

csökken a helyi társadalmak és kor-
mányok szuverenitása

környezetszennyezést erősíti.

az egész bolygóra kiterjedő egységesedési folyamatokat

életstílus homogenizálódik

sökken a helyi társadalmak és kor-
mányok szuverenitása

környezetszennyezést erősíti.
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dolgokat), amely az elvihető, csomagolt ételek, és az eldobható rövid használati 
idejű termékek terjedésének kedvez. Másrészt az áruk több tízezer kilométert 
tesznek meg, és a szállítás nagymértékű zaj- és levegőszennyezést von maga után. 

A globalizációval ellentétes folyamatok is észlelhetők, amelyek jelszava "Loka-
lizáció globálisan!" A alapelve, hogy 

. Vagyis minden árut a felhasználási helyhez minél 
közelebb kellene megtermelni (a hulladékok ártalmatlanításáról is helyben kellene 
gondoskodni). A távolsági kereskedelem olyan árukra korlátozódna, amelyekre 
feltétlenül szükség van, de helyben nem termelhetők meg, vagy előállításuk túl 
nagy környezeti vagy egyéb károkat okozna. A lokalizáció a helyi közösségek dön-
tési szerepének megerősítését is jelenti. Mindemellett elengedhetetlen a 

, valamint tudás- és információ-
cseréje többek között a globális problémák (például az éghajlatváltozás) kivédése 
érdekében. A lokalizáció tehát többet jelent a mai folyamatok apró kiigazításánál: 
jelentős irányváltást, egy olyan ot takar, amelyben a tár-
sadalmi és ökológiai szempontok fontosabbak a piaci terjeszkedésnél és a profitnál 
(Fidrich, 2002).

Az urbanizáció azt a folyamatot jelöli, amelynek eredményeképpen létrejönnek 
a városok. A jelenség két - ma már alig elkülöníthető - elemből áll. Az első a 

 amikor az emberek a környező térségekből - a jobb megélhetési körülmé-
nyek reményében - nagyobb településekre vándorolnak, melynek eredményeként 
nő a városok mennyisége, kiterjedése és lakosságszáma. A második a , 
amely minőségi változás, és a városi életformával járó infrastruktúra fejlődését, az 
életviteli szokások átalakulását jelenti. 

A (helyesebb így megnevezni, hiszen már az ókorban is voltak 
városok) sajátos fejlődési utat jár be, amelyben különböző szakaszok különíthetők 
el. Az urbanizáció ciklikus elmélete szerint ezek a periódusok  bizonyos sajátos 
vonásokkal kiegészülve  ismétlődnek a városok életében. 

Az első szakasz a  amely Európában az ipari forradalommal kez-
dődött, mikor is a gyárak közelében ugrásszerűen megnőtt a népességkoncent-
ráció. A városok rohamos fejlődésnek indultak, és egyre zsúfoltabbá váltak. Je-
lenleg ebben a stádiumban vannak a harmadik világ fejlődő országai. 

A második szakasz a , amely során a nagyváros növekedése lelas-
sul. Egyfajta decentralizáció zajlik, főleg a fiatal családosok elköltöznek a város-
központokból az agglomerációba (város körüli településtömörülés). Az ipari 
üzemek és szolgáltatások egy része is kiköltözik a városból, illetve az újak eleve az 

lokalizáció az emberi szükségletek túlnyomó része 
helyileg gazdaságosan kielégíthető

helyi 
közösségek globális szintű hálózatos együttműködése

új gazdaságszerveződési mód

III.1.6. A modern urbanizáció 
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elővárosi régiókat keresik (üzemek, raktáráruházak, bevásárlóközpontok). A fo-
lyamat feltétele az elővárosi közlekedés és az infrastruktúra (víz, villany, csatorna, 
gáz) kiépítése. Ez a szakasz hazánkban az 1970-80-as években kezdődött. 

A harmadik szakaszt (ellenurbanizációnak) nevezi a szakiro-
dalom. Jellemzője a nagyvárosok népességszámának csökkenése, és a falvak la-
kosságának növekedése. Alapvető oka az elvágyódás a zsúfolt, szennyezett kör-
nyezetből a vidékies, természetközelibb életformát kínáló régiókba. A fejlett infor-
matika lehetőséget nyújt a távmunkára, az olcsóbb telekár a családi ház építésére, 
esetleg a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel kapcsolatos vállalkozási tevé-
kenységre (pl. biokertészet, borászat). Nálunk az utóbbi 10-15 évben már ta-
pasztalhatók ilyen jellegű folyamatok. 

A negyedik szakasz a , amikor a nagyvárosok létszáma ismét növe-
kedésnek indul. A városfejlesztési koncepciók eredményként a lepusztult központi 
régiókat (főleg a történelmi városrészeket) újjáépítik, kulturális, szórakoztató és 
üzleti negyedeket, luxuslakásokat alakítanak ki. Kialakul egy új társadalmi réteg 
(elsősorban jómódú fiatal, szingli értelmiségiek), amely nagyon erősen vonzódik a 
nagyvárosi miliőt jelentő életformához. Ez a szakasz még Nyugat-Európában is 
csak az 1980-as években kezdődött, ehhez képest a magyar viszonyok több évti-
zedes fáziskésést mutatnak. Ennek ellenére már Budapesten nyomokban megje-
lentek ilyen tendenciák (pl. a Gozsdu- udvar, Ráday utca). 

Ma már  a  Föld lakóinak több, mint a fele városokban lakik. A városok nagyon 
különbözőek, a vidéki egyetemi várostól kezdve, az iparvárosokon át a 10 milliós 
metropoliszokig. Minél nagyobb, sűrűbben lakott és heterogénebb egy település, 
annál inkább megfigyelhetők benne az  (városi életmód) jellegzetes-
ségei. A városi emberek általában csak bizonyos szerepekben (munkatárs, szom-
széd, szerelő, főnök stb.) érintkeznek egymással. Életszükségleteik kielégítése 
miatt több embertől függnek, mint a falusiak. A városi kapcsolatok többségére a 
személytelenség, a felületesség és az átmenetiség jellemző (Szelényi, 1973).

Az individualizmus olyan politikai, társadalmi hatásrendszert és erkölcsi szem-
léletmódot jelent, amelyben az , saját szabadságával és ma-
gárahagyottságával. Az individualisták az egyéni célok és vágyak elérésére helyezik 
a hangsúlyt, háttérbe szorítva a külső befolyást, jöjjön az akár más egyéntől, cso-
portosulástól vagy intézménytől. A modern ember nem fogadja el a hagyomány, 
vagy a vallás kötött moralitását sem, mint az egyéni választás korlátait. Az indi-
vidualizmus az egyéni önmegvalósítást, önérvényesítést, autonómiára törekvést 
hangsúlyozza. 

dezurbanizációnak 

reurbanizáció

urbanizmus

III.1.7. Individualizmus, önmegvalósítás, elidegenedés

egyén áll a középpontban

dezurbanizációnak 

reurbanizáció

urbanizmus

egyén áll a középpontban
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Az individualizmus azonban nem feltétlenül jelent egoizmust, bár kétségtelen, 
hogy hajlamosít rá.  A valódi individualizmus nem önzés, hanem az egyénben rejlő 
belső sajátosságok megnyilvánulása, a belső igények érvényesülése. Ez a maslowi 
értelemben vett , amely valódi természetünk megismerésére és 
az a szerinti cselekvésre épít.  A 
modern társadalmakban a síkok kissé összekeveredtek, az önmegvalósítás nem 
szellemi-lelki szinten zajlik, hanem a felszínen, külsőségekben, az anyagi világ 
tekintetében (Dahlke, 2002). Napjainkban nagy a kísértés, hogy manipulált, előre 
megkonstruált életérzésekből álló életet éljünk, miközben figyelmen kívül hagyjuk 
saját értékeinket és érdekeinket. Sokakban fel sem merül, hogy a valódi önmegva-
lósítást az énmegvalósítás jelentené, tehát a . Soha ennyi 
elidegenedett és a saját útját kereső ember nem volt, mint manapság (Pikó, 2005). 
Az individualizált kultúra csupán kinyitja a lehetőségek kapuját, de az egyénileg jó 
utat nem mutatja meg. Minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit, 
melyek segítségével életét értelmessé és kellemesebbé teheti. Az értékek és az in-
tézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást, amit egykor képes volt 
nyújtani. 

Az egyéni identitás túlhangsúlyozásával a kollektív identitás túlzottan háttérbe 
szorulhat, amelynek következtében a , a társas 
kapcsolatokban egyre több konfliktus lép fel (Pikó, 2005). Amilyen mértékben az 
egyén kerül a figyelem középpontjába, úgy egyre kisebbé válnak az életkö-
zösségek. A nagycsaládokból családok, abból csonka családok és gyermektelen 
párok, végül szinglik lettek. Ez az elszigetelődés és az egyre kevesebb felelős-
ségvállalás trendje (Dahlke, 2002). A modern világ megteremtette a kellő kényel-
met és jólétet ahhoz, hogy ne legyünk annyira egymásra utalva. Az önmegvalósítás 
viszont csak addig nem okoz problémát, amíg az egyéniség keresése és a másokhoz 
való alkalmazkodás folyamatai egyensúlyban vannak (Pikó, 2005). Az emberi 
létezés paradoxona, hogy az embernek egyszerre kell keresnie a közelséget és a 
függetlenséget, egyszerre kell együtt lennie másokkal és megőriznie saját egysze-
riségét és különlegességét (Fromm, 1998). A posztmodern kor egyik legnagyobb 
kihívása tehát az , amelynek sikeres megoldása 
még várat magára (Pikó, 2005).

Az lényegében az , 
egyfajta össze nem illés, amikor az egyén nem érzi magát otthonosan környe-
zetében. Ez az érzés a modern, különösen a posztmodern kor alapélménye lett. Az 
elidegenedés szorosan összefügg az egységes világkép megszűnésével, amely biz-
tonságot adott, biztosította az egyén és környezete közötti viszonyt. Ez nem volt 
felhőtlen, de kiszámítható volt (Pikó, 2005). Az  a modernizáció mellék-
terméke, amely elsősorban a , az élet értelmének 

önmegvalósítás felé tart
Az egyén céljai visszatükrözik azt, ami ő valójában.

folyamatos személyiségfejlődés

társas készségek hatékonysága romlik

egyéni és a kollektív tudat összeegyeztetése

elidegenedés egyén és a környezete közötti szerves viszony megszűnése

anómia
normák és az értékek összezavarodását
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elvesztését, az elmagányosodást, a tehetetlenség érzését jelenti. Az anómia csak-
nem azonos az elidegenedéssel. A mai társadalmakban kezd eltűnni a védőháló az 
emberek mögül, hiszen az individualista egyén nem, vagy csak lazán kötődik az őt 
körülvevő környezethez. Az elidegenített életforma sajátossága, hogy az én sérül, 
veszít teljességéből, melynek pótlására a fogyasztást választja. 

Az elidegenedés a természettel való kapcsolatban is megnyilvánul. Konrad 
Lorenz (2002) szerint az élő természettől való általános és gyors elidegenedés 
nagyban felelős a civilizált ember esztétikai és erkölcsi eldurvulásáért. A lélek 
számára az igazi természet nem helyettesíthető.

Az individualizmus a társadalmi-kulturális fejlődés fontos állomása. A kultu-
rális alkalmazkodásban még nem jutottunk el odáig, hogy a modern korban lévő 
fejlődési lehetőségeket kellőképpen kiaknázzuk, és ne annak negatív következ-
ményeit vegyük magunkra.

Az egészség a mindennapi élet legfőbb erőforrása. Szorosan kapcsolódik az 
életmód-kultúrához, hiszen az életmódunkat is leggyakrabban az egészséghez 
fűződő viszony alapján minősítjük (egészséget támogató vagy károsító). 

Az egészséggel kapcsolatos szemléletmód - így a fogalom tartalma is - folya-
matosan változik. 

A legősibb (hindu, kínai, görög) egészségfelfogások 
tükröznek: az egyénen belüli, az emberek közötti és a környezettel kapcsolatos 
egyensúlyi állapotokra helyezik a hangsúlyt. Ez a komplex látásmód az 1800-as 
évektől - a természettudományok és az orvostudomány fejlődése következtében  
darabjaira hullott szét, a figyelem az egészség testi, pszichés majd társadalmi fakto-
raira irányult. 

Az orvostudomány (felvilágosodás óta fokozatosan kialakult) egészségmodell-
je a testre fókuszál, és negatív definíciót használ. Eszerint az egészség az élet-
működés zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota. Ma 
is ez a szemléletmód uralkodik elsősorban az egészségügyi ellátórendszerben, 
amely a szakirodalomban több néven is ismert: biológiai, medicinális, biomedi-
cinális,   Legfontosabb sajátossága, hogy a betegségek testi 
tüneteire koncentrál és az okokat a szervezet minél kisebb alkotóelemeire, illetve 
külső kórokozókra vezeti vissza. A szervezetet úgy kezeli, mintha gép volna, 
amelynek elromlott funkcióit igyekszik "megjavítani", elsősorban a betegség 
természetével ellentétes hatású gyógyszerek alkalmazásával (lázcsillapító, 

III.2. Az egészségkultúra jellemzői

III.2.1. Az egészség értelmezése

holisztikus szemléletmódot

biomedikális modell
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hányáscsillapító stb.). Elhanyagolja az elsődleges prevenciót, és mindenhatóvá 
teszi az egészségügyet. Méregdrága diagnosztikus és terápiás eszközöket használ, 
egyre speciálisabb és lokalizáltabb módszereket alkalmaz. Egyre pontosabb képet 
alkot a szervezet egyre kisebb egységéről, miközben elveszíti - már testi szinten is - 
az egészre való rálátás képességét. A szomatikus orvoslás sikerei éppúgy vitatha-
tatlanok, mint kudarcai. 

Az ún. alapját képező szemléletmód ősidők óta létezik, 
gyökereit már a vallási hagyományok is hordozzák. A modern gyógyító praxis 
részévé azonban csak a XX. század elejétől, a pszichoanalízis és más lélektani 
irányzatok elterjedésével vált. A pszichoszomatika lényege, hogy számos orga-
nikus betegség, testi tünet hátterében egyértelműen lelki okok, feloldatlan konf-
liktusok húzódnak meg, amelyek a vegetatív idegrendszer közvetítésével érvé-
nyesülnek.  Középpontjában a betegség helyett a beteg áll, a testi tüneteket inkább 
jelzésként, a felborult harmónia jeleként értelmezi. A pszichoszomatikus megkö-
zelítés a stessz-elmélet térhódításával egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. 

A fenti modell továbbfejlesztett változataként az 1970-es évektől kezdődően 
egyre ismertebbé válik az ún.  amely a lélektani vonat-
kozások mellett felismeri a szociális és a kulturális faktorok szerepét is a betegségek 
kialakulásában és lefolyásában. A modell kialakulását jelentősen befolyásolta a 
rendszerelmélet elterjedése a tudományos gondolkodásban (Kovács, 2004). Az elv 
lényege, hogy a rendszer részei egymással állandó kölcsönhatásban állnak, köl-
csönösen befolyásolják egymás működését. Ez azt jelenti az egészség vonatko-
zásában, hogy bármely szerv rendellenes működése kihat a szervezet egészére 
(Kulcsár, 1998). Továbbá, hogy a testi, a pszichés és a környezeti tényezők egy-
mással közvetlen interakcióban állnak, és az egyes területeken bekövetkező ked-
vező vagy kedvezőtlen változások befolyásolják a többi terület működését. Ezzel 
meghaladottá vált a korábbi lineáris okság elve, amely egyszerű ok-okozati vi-
szonyt feltételezett a fiziológiás tünetek és a betegségek között. Az új modellben a 
cirkuláris okság elve (kölcsönös oksági viszony) érvényesül, amelyben okok háló-
zatáról beszélhetünk. 

Az (WHO) megalakulásától kezdődően élen jár az 
 tágabb értelmezésében. Az 1948-as alkotmányában megfo-

galmazott definíció szerint az egészség a teljes fizikai, lelki és szociális jóllét álla-
pota, nem pusztán a betegség, rokkantság, elesettség hiánya. Olyan dinamikus 
egyensúlyi állapot, amely az emberi szervezetnek az állandóan változó környezeti 
feltételekhez való sikeres alkalmazkodását jelenti, lehetővé téve az egyén harmo-
nikus testi és szellemi fejlődését.

Ez a meghatározás alapvető paradigmaváltást jelentett a korábbi "testközpon-
túsághoz" képest, és elsősorban a mindenkori kormányoknak szóló felhívás volt 

 pszichoszomatikus modell 
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az egészség értelmezésére. Az egészségi állapot közvetlen mérésére azonban sem 
egyéni, sem társadalmi szinten nem alkalmas.  A definíció érdeme, hogy pozitív 
meghatározást ad, nemcsak indirekt módon, valaminek a hiányaként értelmezi az 
egészséget. Továbbá jól kifejezi az egészségre ható tényezők sokszínűségét, ily 
módon kompromisszumot teremt a különböző tudományok (orvostudomány, 
pszichológia, szociológia) egészségfelfogása között. Gondot okoz azonban, hogy 
egy idealisztikus célállapotot jelöl meg, amely a hétköznapok világában csak ritkán 
fordul elő. Filozofikus üzenet, inkább a minőségi élettel, vagy a boldogsággal 
rokon kifejezés. Ez a tág értelmezés nem tudott gyökeret verni a gyakorlatban, az 
emberek változatlanul a fizikai jóllétet azonosítják az egészséggel. 

Talán ezért (is), talán a korszak igényeire reagálva napjainkban már egy új szem-
léletmód terjedésének vagyunk tanúi. Szintén a WHO által bevezetett korszerű, 

szerint egy személy egészségét annak alapján lehet megítél-
ni, hogy mennyire tud

- különböző tevékenységeket végrehajtani,
- részt venni a társadalom életében,
- harmonikusan alkalmazkodni a környezetéhez. 
Eszerint az egészség 3 szinten értelmezhető jelenség: 
- a szervezet szintjén: nem áll fenn a test anatómiai szerkezetét és/vagy 

valamelyik funkcióját érintő probléma (zavarmentesség);
- az egyén tevékenysége szintjén: nem áll fenn a fizikai vagy a mentális te-

vékenység végrehajtásában jelentkező probléma (a tevékenység akadálymentes-
sége);

- a társas tevékenység szintjén: nem áll fenn a társadalmi szerep betölté-
sében, a társadalmi élet részvételében megnyilvánuló probléma (a részvétel korlát-
lansága).

A modell ismét negatív meghatározást ad, viszont számol az egyén egészségér-
zetével, az egészség szubjektív érzékelési és értelmezési lehetőségével. 

Egy másik, a hétköznapi értelmezéshez közel álló, és az 
(ESKI) által javasolt szerint az egészség

- az egyén kora és neme szerint elérhető, 
- a társadalom által elvárt biológiai működés, melynek megítélése 
-  a funkciók működésén (a képességek, korlátozottságok), 
- a fájdalom létén, jellegén, 
- és ezeknek az egyén általi mentális feldolgozásán (elfogadásán) alapul. 

Összegezve megállapítható, hogy a definíció ma sem egységes: ahány szakte-
kintély, annyi változat. Abban azonban többnyire hasonlítanak, hogy a mai egész-
ségértelmezések mindegyike  szemléletű, az egészség jel-

funkcionális egészségmodell 
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legét hangsúlyozza, tehát visszatér a gyökerekhez, az egészség holisztikus értel-
mezéséhez. 

Az egészség és a betegség nem tökéletes ellentétei egymásnak, van egy középső 
tartomány, amelyben általában tartózkodunk. Ez az egyén legjellemzőbb létezési 
módja, amikor ugyan nem teljes a testi, lelki és szociális jólléte, de szervezete meg-
felelően működik. Hagyományos értelemben ilyenkor szoktuk egészségesnek 
mondani magunkat. 

A civilizációs fejlődés ellentétes hatással van az egészségre. Egyik oldalról a fent 
vázolt  - közvetett módon - az egészségnek (Kovács, 2004).

- Az információs és tudástársadalom nyújtotta lehetőségek és kényszerek az 
, a terjedését segítik elő.

- A kockázati társadalom jelenségei és az individualizmus hajtóerői óriási 
mértékben fokozzák a . 

- A fogyasztói társadalom diktátumai soha nem látott mértékű 
hoz vezetnek ételben, italban, élvezeti szerekben, szórakozásban egyaránt.
- A globalizáció, az urbanizáció (és a fogyasztói modell) egyre növekvő kör-

nyezeti károkat okoz, amely egyre teremt.
Az érem másik oldalaként megtapasztalhatjuk a fejlődés egészségügyi 

t. 
- A kedvező higiénés körülmények és a védőoltások eredményeként 

, csökkent a gyermekhalandóság.
- A korszerű diagnosztikai eljárások eredményeként a 

 felismerhetők, s ez növeli a gyógyulás esélyét. 
- A dinamikusan fejlődő orvostudomány és gyógyszeripar egyre 

ban tud hatékonyan közreműködni. 
- Az egészségügyi ipar és ellátórendszer jó működése hozzájárul a minőségi 

időskori évekhez és az hoz. 
Látható, hogy a civilizációs fejlődés elsősorban a már kialakult betegségek gyó-

gyításban, tehát a terápia és a rehabilitáció fázisában tud jeleskedni. Az egészség 
megtartásában viszont nem tud számottevő eredményeket felmutatni (a másod-
lagos prevenciót jelentő szűréseket leszámítva), sőt a posztmodern kor olyan kihí-
vások elé állítja az emberiséget, amely kifejezetten egészségromlást okoz. A nem-
zetközi szervezetek és a kormányok erőfeszítései, kampányai - és pénzügyi csa-
tornái - is mind-mind a hagyományos biológiai egészségmodellt követő gyógyító 
munkára koncentrálnak. Hiába minden gazdaságossági számítás az elsődleges pre-

III.2.2.Egészségkultúra a posztmodern társadalomban
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vencióba fektetett forintok többszörös megtérüléséről, nincs elmozdulás, a XXI. 
század egészségtudományának jelenleg nincs hatékony eszköze és módszere a 
civilizációs ártalmak kompenzálására. 

A mai átlagember nagyon  Egyrészt 
szinte betegesen aggódik egészségéért, másrészt egészségtelen életet folytat, külö-
nösen az étkezés terén, de ide tartozik a dohányzás, a mértéktelen alkoholfo-
gyasztás is. Igyekszik minél több pénzt keresni - egészsége kockáztatása árán is -, 
majd minden pénzét egészsége visszaszerzésére fordítja. 

Amíg a betegségek világában megmaradt a paternalista, kiszolgáltatott viszony 
(mikor állapotunk jobbítását maximálisan külső segítségtől reméljük), addig a 
megelőzés területén az emberek önkompetencia érzete kezd megerősödni. Az 

 egyre kevésbé csak elvont fogalom, inkább olyan terület, ahol az 
egyének tudatossága, felelőssége és aktivitása növekszik. Az 1970-80-as évektől 
kezdődően az egészség az identitás egyik fontos hordozójává vált a nyugati 
társadalmakban. A test olyan "tulajdonná" lett, amelynek birtoklása felelősséggel 
jár, és amelynek karbantartása, tökéletesítése személyes vállalkozás (Csabai, 2000). 
A fokozódó érdeklődés eredményeként az , és üzleti tartalmat 
kapott. A mai egészségügyi szolgáltatási rendszer hatalmas iparrá fejlődött. Az 
egészség nemcsak elveszíthetővé, hanem "megvásárolhatóvá" is vált. A trendku-
tatások azt bizonyítják, hogy az  a gazdaság hú-
zóágazatává válik, hiszen termékei és szolgáltatásai iránt egyre fokozódik a ke-
reslet. Egészségnevelési propaganda állandó éberségre oktat: vállaljunk fele-
lősséget magunkért, aki nem ezt teszi, meg is érdemli a következményeket. A fele-
lősségvállalás legtöbbször a szintetikus vitaminkészítmények és a drága fitness-
bérletek megvásárlását jelenti.  

A társadalomban fokozódik a nyomás az újabb és újabb egészségügyi high-tech 
megoldások irányába, amely a különböző korrigáló, beépíthető, pótló megoldások 
alkalmazásával az örök fiatalság látszatához igyekszik hozzájárulni. Az új század a 

, amely karbantartást igényel, hogy megőrizze formáját és ha-
tékonyságát. A szervátültetésekkel tovább fokozódik a tárggyá válás folyamata (az 
új szív csak egy pumpa, nem a donor érzelmeinek és személyiségének központja). 
Az ember egészségügyi állapotát CT és MRI adatok, EKG grafikonok és diagnó-
ziskódok jelentik. Egyre többet tudunk az ember egyre kisebb részeiről, pedig nem 
a sejt a beteg, hanem az ember, de ő már elveszett a testére vonatkozó adathal-
mazban. A  (génsebészet, művi megtermékenyítés, őssejtterápia) 
megdöbbentő eredményeket ér el a test materiális bázisának létrehozásában és 
alakításában. Az orvostudomány ma már képes az élet kialakulásának és műkö-
désének legalapvetőbb szintjeit befolyásolni. 

A fejlődés számos pozitív hozadéka mellett azonban nem szabad megfeled-

ambivalens módon viszonyul az egészségéhez.

egészség, mint érték

egészség árucikké vált

egészségügy mögött álló megaiparág

testre gépként tekint

biotechnológia
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kezni a jelenség árnyoldaláról sem.  A modern orvostudomány azáltal, hogy 
 (pl. életstílus gyógyszerek: nyugtatók, kedély-

javítók, potenciafokozók stb.) lefokozza az élettel való megbirkózás autonómiáját, 
megsemmisíti az emberek azon képességét, hogy szembenézzenek a nehézsé-
gekkel, és esetleg önerőből megoldják azokat.  

Ellentrendként erősödik a " ", a természetgyógyászat módsze-
reinek igénybevétele mind az egészségmegőrzés, mind a gyógyítás területén.  A 
XXI. század csodagyógyszereibe vetett hit kiegészül az ember saját erőforrá-
sainak, öngyógyító képességének megismerésével és alkalmazásával. 

Az egészséges test az elkülönülés eszköze. Egyes szerzők már 
beszélnek. Terjed az a közfelfogás, hogy aki nem képes megfelelő módon 

szabályozni életmódját, aki nem tudja rizikóviselkedését megszüntetni, nem ér-
demli meg az egészséget. Ma már új jelenség ütötte fel a fejét, az ortorexia (

). A pszichés eredetű étkezési zavarban szenvedők kényszeresen ragasz-
kodnak az egészséges ételek fogyasztásához, már-már betegesen vonzódnak a 
tökéletes testi egészség ideájához. Egy ortorexiás számára pl. a fagyi vagy bár-
milyen tiltott étel elfogyasztása fenyegető trauma, mely szorongással és szenve-
déssel jár.

A testkultúra azon szellemi és anyagi értékek összessége, amelyek az egészség, a 
fizikai állapot megőrzésére és a testi képességek fejlesztésére irányulnak. 

A test és a lélek kettősségének filozófiai problémája az emberiség egész tör-
ténetén végigvonul. Az ókori görögök még egységben gondolkodtak, az erköl-
csösséget és a testi szépséget egyaránt fontosnak tartották, nem beszélve a testi erő 
és ügyesség kiemelt fontosságáról. A középkorú gyökerű keresztény nézőpont - 
kissé leegyszerűsítve a kérdést - a test és a lélek szigorú megkülönböztetését vallja, 
és a lélek elsődlegességét hangsúlyozza. A vallási tradíció szerint a 

erkölcsi követelmény, mert a test jelképezi a természet vad erejét, az álla-
tiasságot, az alacsonyabbrendűséget. 

A XVIII. században felerősödtek olyan nézetek, melyek a test 
felé tett lépésnek tekinthetők: arra hívják fel a figyelmet, hogy az eltagadott, 
elfojtott test mégis csak az ember része, a létező valóság egy fontos eleme. Meg-
jelenik a test esztétikuma, mint a művészetek fontos témája. 

A XX. századi filozófiai és irodalmi gondolkodás új megközelítéseket hoz, me-

mindenre megoldást, gyógyszert kínál

gyengéd orvoslás

egészség-soviniz-
musról

egészség-
mánia

III.3. A testkultúra jellemzői 
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lyek részben  eredményezik (pl. Merleau Ponty szerint a 
test a megszilárdult lét, a lét pedig egy állandó megtestesülés), másrészt a test 
elsődlegességét vetik fel (pl. Nietsche azt mondja, hogy 

, vagyis minden tudás közvetlen előfeltétele a test). 
A mai kultúrában már a  (lélekgyakorlatok helyett testgya-

korlatok), sőt az egyensúly érdekében már a lelki oldal szorul megerősítésre (pl. 
jóga, meditáció térhódítása). A modern kor embere inkább testének általános és 
kívánatos állapotával foglalkozik, a testi egészség, a testi szépség a fő cél, a testi erő 
és teljesítőképesség fontosabb a lelki erőnél. 

A természettudományos megközelítés a objektivizálja, , és 
működő szerkezetként vizsgálja. A nyugati orvostudomány sem képes a test és a 
lélek egységét a hétköznapi praxis szintjén értelmezni, tehát bátran állíthatjuk - 
WHO definíció ide vagy oda -, a gyógyító munka is testközpontú.

A piacra dobott karcsúsító, erőfejlesztő és kozmetikai testkarbantartó ter-
mékek töméntelen mennyisége jelzi, hogy a jó megjelenésnek és a kiváló fizi-
kumnak rendkívüli jelentősége van a kései kapitalista társadalomban. A testedzés, a 
testápolás erkölcsös magatartás, a szabadidő helyes felhasználási módja, amely 
további életstílus jutalmakat ígér. Olyan kultúrában élünk, amelyben a test útlevél 
mindahhoz, ami jó az életben.  A testbe ér-
demes pénzt, energiát fektetni, mert többszörösen megtérül. 

Ma elsősorban testi síkon gondolkodunk az élet optimalizálásáról. Az ókori 
szép test követelményei magasak voltak, de szorosan összekapcsolódtak a szel-
lemmel és a lélekkel. Ma az egész civilizált világot meghódító álom csak a tökéletes 
"bodyról" szól (Dahlke, 2002).  A testsúlymérleg határozza meg kedélyállapo-
tunkat. Ma többre becsüljük a külsőt és a formát, az esztétikum vált az élet legfőbb 
igazoló elvévé. Olyan kor ez, melynek 

A vizuális médiumok kitartóan emlékeztetnek arra, hogy a karcsú, feszes test, 
a vonzó arc a boldogság kulcsa, sőt talán ezek alkotják a boldogság lényegét. A 
fogyasztói kultúra a makulátlan .  Ennek érde-
kében egyre többet alakítanak rajta. A természetes test hanyatlása - ráncok, pety-
hüdt izmok, zsírpárnák, kopaszodás - ellen küzdeni kell, vagy ha nem megy, le-
galább korrigálni, álcázni kell (Featherstone, 1997). Kérdés, hogy az egyén képes-e 
azzá válni, akinek látszik? 

Testmaszkok mögé rejtik el a közvetlenül átélhető testet. A modern testek nem 
valódi kifejeződések, inkább szimbólumok. , mert 
izzad, szenved, és meghal. Ezt feledtetni kell. A mai testfelfogás távol áll az antik 

a test és a lélek összekapcsolását

minden tapasztalat test-
tapasztalat

test az elsődleges

testet tárgynak tekinti
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görögök szemléletmódjától, és csak a test felületét érinti (a belső szervek is a felü-
lethez tartoznak). Nem jut el a test lényegéhez, annak mélységéhez, nem ismeri el, 
mint élő, érző tagolatlan organizmust. A modern kultúra tragédiája a szakralitástól 
való elszakadás, amely létrehozta . Az ember nem érzi 
otthon magát a testében (sem). Ez nem a test felszabadítása, most a média ideali-
zált képei gyakorolnak kényszereket a testre. A vizualitás iszonyú nyomása és az 
irányába történő elköteleződés lehetetlenné teszi a test mélységeivel való talál-
kozást. 

A testtel való bánásmód több típusát tudjuk elkülöníteni napjainkban. Egye-
seknél a test - Baudrillard szerint (1996) - be van zárva a forma és a higiéné kalitká-
jába. A testre nem úgy tekintenek, mint örömforrásra, hanem mint eszement gon-
doskodás tárgyára. A test kényszeres karbantartása zajlik. Mások a féktelen hedo-
nizmus csapdájában vergődnek. A test kizsákmányolása átmeneti örömökért, "az 
itt és most remek életet élünk" illúziója. A legrosszabb változat a hatványozott 
testetlenség, aki csak fejben él, önként megtagadva testét. 

A , a vágyhoz való viszonya kettősséget mutat. 
Egyrészt az élvezetek habzsolására serkent, másrészt szorongást és bűntudatot 
kelt.  Az egyik oldalon a fogyasztás (vásárlás, evés, kicsapongás) jelenik meg álta-
lános társadalmi normaként, míg másik oldalon ott van az ellenkező parancs is, 
hogy vékonynak, szabályozottnak, a vágyak terén visszafogottnak, a társadalom 
engedelmes és hasznos tagjának kell maradni. Mindez természetesen rejtetten 
fogalmazódik meg. Ezen üzenetek hatására nyilvánvalóan konfliktusba kerül a 
fogyasztó (élvező) és a produktív (kontrollált) én. A fogyasztói társadalom tehát 
arra szólítja fel az egyént: úgy próbálja kielégíteni vágyait, hogy közben elrejti, 
tagadja azokat. A bulémia szimbolikusan jelzi, hogy a jelenkori társadalom milyen 
ambivalens módon viszonyul a vágyhoz (az étel túlzott habzsolása, majd eluta-
sítása hányás formájában) (Csabai, 2000).

A , melyet a fogyasztó saját akaratereje és képességei mentén 

formálhat, ha megvásárolja, igénybe veszi a testipar kínálta eszközöket és szakér-

telmet. A "modern dizájndrogok" (anabolikus szteroidok, Viagra) segítségével 

például létrehozható a férfiasság látszata, de a hormonokkal előállított férfi test-

modellnek szinte semmi köze sincs viselője belső világához. Először lehetséges a 

történelemben, hogy valaki  (pl. színes bő-

rűek bőrkifehérítése, nemi identitás műtéti átalakítása stb.).  

A test fontos , "üzenőfelület" is egyben, leolvasható róla 

az illető kora, neme, egyéni testfilozófiája (mit gondol a testéről, mennyire tartja 

fontosnak?). Ma már eldönthetjük, hogy testünkkel mit akarunk üzenni környeze-

tünknek (erős vagyok, fiatalos vagyok stb.). Egyre növekszik a test ellenőrzésében, 

a test lélektől való elidegenedését

testipar üzenetei ellentmondásosak

test olyan árucikk

létrehozhassa saját testéből saját testideálját

kommunikációs csatorna
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javításában közreműködő szakértők, tanácsadók száma. A test nem fejlődik, nem 

kibontakozik, hanem tervszerűen "gyártódik" (Csabai, 2000).
Az új testkultusz (elválasztva a lélektől) a test történelmileg kialakult butaságát 

tovább erősíti, hiszen már , és csak tár-
gyává válik a beavatkozásoknak. Előbb-utóbb azonban a test fellázad az "új-
gyarmatosítás" ellen. Egyre gyámoltalanabb és érthetetlenebb jelzéseket ad (pl. az 
autoimmun betegség esetében a test zavarában önmagát pusztítja), új, kiszá-
míthatatlan kockázatokat produkál. Pedig a test egy organikus egység, amely képes 
a szubjektivitás kifejezésére, érzelmek, élmények, attitűdök átélésére és közve-
títésére.

A test ma inkább egy , és nem a belső tartalmak kivetülése. 
A környezet által szabályozott, olyan lesz, amit elvárnak tőle, nem pedig olyan, ami 
jó neki. A biohatalom rátelepszik az emberi testre, és létrehozza a terméket. 

 Cél a szép test megőrzése és az öre-
gedés késleltetése. A testnek a testkarbantartás és testápolás rutintevékeny-
ségeivel történő leigázása a fogyasztói kultúrán belül úgy jelenik meg, mint az 
elfogadható megjelenés elérésének és a testi megnyilvánulások felszabadításának 
előfeltétele (Featherstone, 1997).

Kevés olyan dolog akad, amellyel a modern ember oly nehezen birkózik meg, 
mint a szabadidő. Egyeseknek nincs idejük, hogy kipihenjék magukat, sőt már nem 
is tudják, hogyan kell pihenni, míg másoknak okuk és pénzük nincs rá (Dahlke, 
2002.).

Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult arra találták ki, 
hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal (Csíkszent-
mihályi, 1997). Amikor azonban az igényekre épülő szolgáltatások túlnövik 
magukat, és hatalmas iparággá válnak, elfajulnak, és legnagyobb akadályai lesznek 
az eredeti szükségletek kielégítésének. Ebben a csapdában vergődik a feltöltődni 
vágyó modern ember is. Az  oly módon körbefonja 
az embert, hogy már ki se lát belőle, csak ezekben a túlburjánzott formákban tud 
gondolkodni. "Az emberek mindennapi életének talán egyetlen területén sem vált 
olyan erőssé és határozottá a társadalmi beavatkozás, a szabadidős formák 
egyikében sem burjánoztak el annyira a manipulatív tendenciák, mint a szórakozás 
és a szórakoztatás világában" (Jánosi, 1986). 

nem képes sajátos intelligenciáját érvényre juttatni

szociokulturális termék

A test 
iránti érdeklődés kereskedelmi és fogyasztásközpontú.

III.4. A szabadidő-kultúra jellemzői

III.4.1. Szabadidős tevékenység a posztmodern társadalomban

Iparosodás
szabadidőipart 

agresszív szórakoztatási túlkínálat

nem képes sajátos intelligenciáját érvényre juttatni

szociokulturális termék

A test 
iránti érdeklődés kereskedelmi és fogyasztásközpontú.

Iparosodás
szabadidőipart

agresszív szórakoztatási túlkínálat
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Irányított fogyasztás

az élmény 
megvásárolható

Anyagiasság, eszközigényesség

maximalizálni igyekszik a szórakozás eszközigényességét.

Uniformizálódás
szűkül az a kör, 

amit valóban csinálunk

Passzivitás, kvázi-részvétel
alapvető jellemzője a tétlenség

A tömegkommunikáció által generált világkép formálja az értékrendszert, 
amelynek középpontjában a fogyasztás mindenek feletti hajszolása áll. A XXI. 
századi kultúrában az ember a fogyasztás illúziójának bűvöletében él, amely azt 
sugallja, hogy az életminőséget fogyasztás útján lehet megszerezni (Pikó, 2005.). A 
szabadidős szokásokat is ez az attitűd hatja át. Azt gondoljuk, hogy 

, és annál nagyobb az öröm, minél többet fizetünk érte (Disneyland, 
afrikai szafari stb.). Egyre meghatározóbbak a státusz jellegű tevékenységformák, 
amelyeknek semmi köze sincs a belső motívumokhoz. A fogyasztói társadalom 
által gerjesztett szabadidőeltöltési módok többsége nem felel meg a rekreáció 
alapvető funkcióinak és az egyén tudatos értékstruktúrájának. Úgy tűnik, hogy a 
gazdasági érdekek és az ember alapvető érdekei messze nem esnek egybe. Sod-
ródunk a "lét elviselhetetlen könnyűsége" felé, mások hasznára. 

A szórakoztatóipar a minimumra szorítja a szórakozásba fektetendő egyéni 
aktivitást, miközben  Egyre 
több külső erőt (pénzt, felszerelést, kelléket) veszünk igénybe az élmény remé-
nyében, miközben egyre szűkül a belső pszichés energiaráfordítás készsége és 
képessége. Az emberek szívesebben költenek pénzt ahelyett, hogy "magukból" 
(figyelem, energia) fektetnének be többet (Csíkszentmihályi, 1997).  

Hiába nő az időfelhasználás potenciális szabadságfoka, mégis 
. Ez önmagában még nem lenne gond, ha a választás tudatos 

lenne, és önismereten alapulna. Valójában azonban a lehetőségek növekedésével 
nem járt együtt a szabadidőtudat fejlődése. Nem vagyunk tudatában választásunk 
jelentőségének, nem mérlegeljük, hogy az egyes tevékenységek mennyi személyes 
hozadékkal járnak. A globalizált szabadidős trendek (tévénézés, mozi, utazás, 
internetezés, shoppingolás) a legtöbb társadalmi csoportban jelen vannak (Kiss, 
2006). A kínálat szélesnek tűnik, de valójában egyre csökken azoknak a tevékeny-
ségeknek a köre, amelyeket a közmegegyezés valóban szórakoztatónak talál. Ez a 
bőségben megtapasztalható hiány állapota.

A szabadidős trendek , a passzív szórakozás. Az 
energiaminimumra törekvés, a fizikai inaktivitás öncéllá vált, és kiszorít lassan 
minden mélyebb elégedettséget okozó tevékenységet (közösségi élet, kreativitás) a 
szabadidő struktúrából. "A legtöbben ahelyett, hogy felhasználva szellemi és 

Irányított fogyasztás

az élmény 
megvásárolható

Anyagiasság, eszközigényesség

maximalizálni igyekszik a szórakozás eszközigényességét.

Uniformizálódás
szűkül az a kör, 

amit valóban csinálunk

Passzivitás, kvázi-részvétel
alapvető jellemzője a tétlenség
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fizikai képességeiket áramlatba kerülnének, azzal töltik az időt, hogy stadionokban 
szaladgáló híres sportolókat néznek, vagy ahelyett, hogy maguk zenélnének, mil-
liomossá lett zenészek lemezeit hallgatják. Nem merjük vásárra vinni a bőrünket. 
Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedi ugyan az elvesztegetett idő ürességét, mind-
azonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figye-
lemnek"(Csíkszentmihályi, 1997). , virtuális világok és 
virtuális kapcsolatok helyettesítik a természet szépségét és a test melegét. 

Néhány szabadidő-eltöltési formára viszont a 
 jellemző. Pl. nemcsak a hétköznapi komfortérzetemért futok, hanem 

"megcsinálom a maratonit". Bejárom 10 nap alatt Dél-Írországot, megnézek 
minden lényeges turista nevezetességet, de sehol sem vagyok igazán jelen.  A "cél-
szerűtlen" örömök kultúrája (meghitt emberi együttlétek, bolyongás a termé-
szetben) hanyatlik. Az egyfunkciós dolgok már nem elegendőek, minden tevé-
kenységnek jónak kell lennie még valami másra is (pl. futok a szívem edzettségéért, 
a súlyom megtartásáért, és mindezt összekötöm a kutyám futtatásával, miközben a 
barátnőmmel is együtt vagyok stb.).

Hiába a jobbnál jobb, egyre tökéletesebb élményt nyújtó esemény és akció, 
utána (sőt akár közben is) a fásultság, a lelki meddőség jelei mutatkoznak. A 
gazdasági érdek által teremtett álszükségletek kielégítése értelemszerűen nem 
hozhat életminőség-javulást.  A külvilági élménykínálat csak akkor hoz eredményt, 
ha valós belső szükségletekre (mentális igény, képességek szintje stb.) rezonál. 

az 
egyszerű önfeledt, személyes örömöktől. A show műsorok világában elvész az er-
dő varázsa. A digitális játékok izgalma csábítóbb, mint a rajzolás, vagy az "anyával 
együttfőzés" élménye.

 

A modern ember egyre jobban igényt tart a szabadidő egyéni felhasználására, 
egyre kevésbé tűri a társadalmi és családi életből származó kötöttségeket. Egyre 
fiatalabb korban kezdenek el élni a gyerekek azzal a jogukkal, hogy szabadabban 
rendelkezhessenek idejükkel, és olyan emberekkel legyenek együtt, akiket ők 
választanak. A , de ez 
csak látszatszabadság. Használható kulturális kód nélkül ugyanis nem alakulhat ki a 
szabadidő rekreatív kitöltésének szokása (Dalminé, 1994.). Korábban a tradíciók, 
majd az értelmiség nevelő attitűdje "nehezedett rá" a szabadidőre, és kijelölte a 

Egyre több a mesterséges élmény

Eredményorientáltság 
felfokozott teljesítmény- és eredmény-

orientáltság

Az örömképesség csökkenése

A 
szórakoztatóipar növekvő élménykínálata és fokozódó ingertelítettsége elidegeníti az embert 

Növekvő döntési szabadság 

szabadidőeltöltés felszabadult a hagyomány és a norma uralma alól 

Egyre több a mesterséges élmény

Eredményorientáltság 
felfokozott teljesítmény- és eredmény-

orientáltság

Az örömképesség csökkenése

A 
szórakoztatóipar növekvő élménykínálata és fokozódó ingertelítettsége elidegeníti az embert

Növekvő döntési szabadság 

szabadidőeltöltés felszabadult a hagyomány és a norma uralma alól
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szokásoknak vagy az értékpreferenciáknak megfelelő tevékenységeket. Ma az 
egyén szuverén módon dönt szabadidejéről, de ez a szabadság tulajdonképpen 
nem más, mint a fogyasztás szabadsága. Azonnal dekódolható, "instant" kulturális 
termékeket fogyasztunk, melyek átmeneti kiszakadást jelentenek a hétköznapi 
gondokból. A szabadidő által megszerezhető személyes és társadalmi többlet már 
csak ritkán szerepel a szempontok között (Kiss, 2006.). 

Egyre inkább megszűnnek a hagyományos felosztás szerinti tiszta kategóriák, 
. A fiziológiai és társadalmi igé-

nyeket kielégítő tevékenységek (pl. étkezés, bevásárlás) szabadidős programmá 
válnak. Sok esetben a munkával, hivatással kapcsolatos részfeladatok teljesítése 
tölti ki a szabadidőt. Mivel az egyén saját döntése szerint választja ezt az elfog-
laltságot, szabadidőnek kell tekinteni, melynek rekreációs értéke azonban vitat-
ható. 

Nemcsak a szabadidő mennyisége növekszik, hanem annak szerkezeti eloszlása 
is módosul. A szabadidő egyre nagyobb, osztatlan egységekben áll rendelkezé-
sünkre (összefüggő 2-3 hetes szabadság, a munkanapok ünnepek körüli átcso-
portosítása, hosszú hétvégék kialakítása, nyári szünidő). Egyre kevesebb a min-
dennapi tevékenységek között elszórtan jelentkező pihenőidő. Ez a korábbi idő-
szakokra nem volt jellemző, így nincs mintánk ezeknek a nagy időtömböknek a 
helyes és élvezetes eltöltésére (jelenleg a turizmus a legnagyobb haszonélvezője 
ennek a tendenciának). További probléma, hogy korábban volt az ünnepnapoknak 
(és a vasárnapoknak is) valamilyen a vezérmotívuma, az adott ünnep jellege 
meghatározta a szabadidős tevékenységeket. A hagyományok ma már többnyire 
eltűntek, és rengeteg strukturálatlan (bármire fordítható) időt hagytak maguk után, 
amivel az emberek többsége nehezen tud bánni. 

  

A fogyasztói szabadidős trendek mellett megjelent egy másfajta értékrend 
alapján szerveződő új irányzat (szubkultúra, ellentrend), a kreatív kultúra. 
Képviselői a kulturális kreatívok, akik - kiábrándulva a pénz, a hedonizmus, a 
rohanás, a felszínesség világából - újfajta válaszokat keresnek a civilizációs 
kihívásokra (Ray, 2009). Az irányzatot az értelem és az értékek tisztelete hatja át, 

 - többek között - 
 Szabad-

Multifunkcionális szabadidő

elmosódnak a munka - tanulás - szabadidő határvonalai

A szabadidő tömbösödése

Kulturális kreatívok 

jellemzője az ökológiai tudatosság, a fenntartható fejlődés igénye, a ho-
lisztikus látásmód, az emberi kapcsolatok felértékelése, és a spirituális elkötelezettség.

Multifunkcionális szabadidő

elmosódnak a munka - tanulás - szabadidő határvonalai

A szabadidő tömbösödése

Kulturális kreatívok 

jellemzője az ökológiai tudatosság, a fenntartható fejlődés igénye, a ho-
lisztikus látásmód, az emberi kapcsolatok felértékelése, és a spirituális elkötelezettség.
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idős tevékenységük is összhangban áll a vállalt értékekkel, így ez a modell több és 
mélyebb rekreációs hozadékot valószínűsít, mint a domináns fogyasztói létforma. 

Schulze szerint az élménytársadalom kifejezés azért használható a nyugati álla-
mok 1980-as évektől kezdődő létviszonyainak leírására, mert az

Nem arról van 
szó, hogy napjainkban csak az élmény létezne, hanem arról, hogy a XXI. század-
ban az "élményvadászat" a boldogságkeresés legjellemzőbb formájává vált. Az

az élet perifériájáról annak centrumába vándorolnak, és 
. 

A lehetőségtér kibővülésével az élményekre törekvés függetlenné vált az anyagi 
helyzettől, bár nyilvánvaló, hogy az elérhető élmények fajtája más és más az egyes 
társadalmi rétegeknél. Az élményre orientált cselekvés egyre nagyobb részt foglal 
el az emberek időfelhasználásából, és már nemcsak a szabadidőt, hanem a többi 
életszférát is áthatja (Éber, 2007). A munkának, a gyereknevelésnek, a tanulásnak 
és a bevásárlásnak is élvezetesnek kell lennie. Hankiss Elemér könyvében (1999/2) 
"proletár reneszánsznak" nevezi korunkat, melyben a hagyományos normák 
(mértékletesség, tisztesség, önfeláldozás) szerepét felváltotta az "

" "Élvezd az életed!" mindent elsöprő parancsa. A határokat az anyagi 
lehetőségek jelölik ki, és nem az egyén belső morálja. 

A közönség és az élményszolgáltatók egymásra hangolódnak és
működtetnek. Az élményelőállítók a hagyományos marketingtechni-

kák alkalmazása mellett egyéb módszereket is bevetnek, ezek az élmények inten-
zitását hivatottak fokozni (3D mozi, 4D mozi stb.). Szükség is van rá, hiszen a szó-
rakozási formák rendszeres ismétlése már nem jár olyan jelentős élménysikerrel, a 
hatás már nem olyan átütő, és könnyen elhalványul. A közönség előbb vagy utóbb 
egykedvűen nyugtázza az élménykínálat mutációinak szakadatlan áradatát. Az 
állandó termék- és szolgáltatás-kibocsátások olyan fogyasztót feltételeznek, aki-
nek a megszerzés fontosabb a birtoklásnál. Az élménypiac ideális fogyasztója 
olyan csatorna, amelyen a kínálat csak keresztülfolyik, nem pedig tartály, amelyben 
felgyülemlene (Schulze, 2003). 

A "bőség társadalma" nem jelent problémamentességet, csak másfajta nehéz-
ségekkel jár együtt. A fejlett jóléti államokban (Magyarországon még kevésbé) a 
túlélés, a megélhetés problémái helyett az élet megélésének módja, 

(Éber, 2007). A lehetőségek gyara-
podásával, az élménykínálat kiszélesedésével az egyén majd minden helyzetben 
döntés előtt áll. A fogyasztás folyamatos választásra kényszeríti: mit egyen, miként 

III.4.2. Élménytársadalom, szórakozástársadalom

élménykeresés 
napjainkban sokkal fontosabb, mint a korábbi korszakok bármelyikében. 

él-
mények az élet értelmét 
jelenítik meg

Éld ki szabadon 
vágyaidat!

egyre bővülő 
élménypiacot 

az életöröm 
maximalizálásának kérdése vált központi témává 
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ruházkodjon, mivel töltse szabadidejét? Az átélhető élethelyzetek dömpingje 
között csak arra kell ügyelnie, hogy mihez lenne kedve (és pénze). Ebben a hely-
zetben az ízlésére van utalva, de a "mit is akarok tulajdonképpen?" elbizonytalanító 
érzése lépten-nyomon felmerül. Az egyén támpontokat keres. A döntési szabadság 
által rá háruló döntési kényszertől és a csalódás kockázatától a lehetőségek mes-
terséges, kognitív beszűkítésével óvja magát. A társadalmi valóságban való eliga-
zodáshoz szüksége van leegyszerűsített képzetekre, melyek létrehozzák a cselek-
vést. Ennek érdekében divatos tevékenységeket választ - szakszerűen: olyan társas 
mintákhoz csatlakozik -, amelyeket sokan követnek, elhárítva magától a választás 
kockázatát. A csalódás az élmények nem megfelelő intenzitásából származhat. Ez 
a biztonságkeresés vezet el a professzionalizálódáshoz, 

. 
A posztmodern korban döntő mozzanat az , ami egy teljesen 

új dolog. Furcsa ellentmondás az unalom és a szórakoztatási túlkínálat együttes 
jelenléte. A napi élménykínálat már túlságosan megszokott és magától értetődő 
ahhoz, hogy intenzíven érezhetnénk a rá irányuló vágyat. Ahogy a gyógyszer- vagy 
a kábítószerfüggők hozzászoknak a szükséges dózishoz, úgy szoknak hozzá az 
élményfogyasztók is a pszicho-fizikai ingerlés napi adagjához. Az élményszük-
séglet érzése nem más, mint . 
Minél inkább növekszik a kínálat, annál jobban szűkül az élmények befogadási 
képessége. Az élményekre való vágyakozás egyre jobban átcsap az unalom elkerü-
lésének indítékába (Schulze, 2003). 

Az élménykeltők az , emögött az 
életfilozófiai üzenetek elhalványulnak. A tartalom kevésbé fontos, a látvány min-
dent felülír. Folyik a magaskultúra piacosítása is, a komolyzenei koncerteket él-
ménycsomagban (gyertyafényes vacsora mellékleteként) árusítják, a klasszikus 
műveket színpadi show formájában adják elő. Az élvezet gyakran az 

jelenti (sírunk, nevetünk). A szabadidőben nem az élet, a világ és a 
kultúra megismerése az elsődleges cél, hanem az, hogy érzelmeink legyenek 
(Schulze, 2003).

További nehézséget okoz a . Lehet, hogy a 
másik tévéműsor szórakoztatóbb, vagy a másik diszkóban forróbb a hangulat? A 
választás azt is jelenti, hogy más lehetőséget kizárunk (bár a digitális technika már 
ezt is részben megoldotta, a "kép a képben" módszerrel egyszerre több 
tévécsatornát is nézhetünk). A fogyasztás lemondást is jelent (Éber, 2007), és ezt a 
"Homo Moho" (azaz a mohó ember) elég rosszul viseli. 

egyre több hivatásos szakember 
működik közre az élmények létrehozatalában

unalomtól való félelem

félelem az élmények szokásossá vált szintjének a csökkenésétől

élvezet jelentéssíkján szólítják meg a fogyasztót

érzelmi 
megérintettséget 

félelem, hogy lemaradhatunk valamiről
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III.4.3.  A szabadidő-felhasználás jellemzői Magyarországon

hazánkban is folyamatosan nő a szabadidő mennyisége

A hazai szabadidős viszonyokra is igazak az előzőekben leírtak, bár  a nyugati 
demokráciáktól való több évtizedes lemaradásnak megfelelően nálunk még cseké-
lyebb mértékben és bizonyos fáziskéséssel jelentkeznek az életmódkultúrát átala-
kító, globális folyamatok. Nézzük, meg, hogy Magyarországon, az ezredforduló 
táján milyen mértékű szabadidővel rendelkeznek az emberek, és ezt mire fordítják. 
Az alábbi táblázat a 18-69 éves magyar népesség napi átlagos időfelhasználását 

7
mutatja percben 1986 és 2000 között. 

Tevékenységek       Férfi       Nő
1986 2000 1986 2000

I. Társadalmilag kötött tevékenységek: 

munka, tanulás, közlekedés, háztartás stb. 522 462 555 516
II. Fiziológiai szükségletek: 

alvás, testápolás stb. 668 679 666 674
III. Szabadon végzett tevékenységek

összesen: 250 299 219 250
Tévénézés, videózás 117 177 107 161
Fizikai rekreáció         11   14     6     8
Társas szabadidőeltöltés   71   65   52   47
Olvasás   40   29   28   21

A Központi Statisztikai Hivatal időmérleg vizsgálatai szerint (KSH, 2002) 
 a kereső munkával töltött idő 

csökkenése következtében. 1986 és 2000 között a foglalkoztatottak körében 14 %-
kal nőtt a szabad felhasználású idő. Az objektív statisztikai adatokat többnyire nem 
támasztják alá az emberek szubjektív érzetei, mely szerint egyre rohanóbb az éle-
tünk, egyre kevesebb idő jut mindenre. Az eltérés okainak feltárása meghaladja 
jelen jegyzet kereteit, annyi azonban bizonyos, hogy nem a számokkal van a baj. A 
szubjektív hiányérzetnek oka lehet a munkahellyel rendelkező (és azt megtartani 
akaró) egyénekre nehezedő nyomás a nem hivatalos túlmunkára, vagy az egzisz-
tenciális kényszer által diktált jövedelemkiegészítő tevékenységek elterjedése. A 
szabadnak megélt idő csökkenése többek között azzal is magyarázható, hogy a 
szabadidőt olyan elfoglaltságok uralják (vásárolgatás, tévénézés), melyek nem 
eredményeznek rekreációs hatást, így fel sem tűnik, hogy valójában szabadidős te-
vékenységet végzünk. 

hazánkban is folyamatosan nő a szabadidő mennyisége
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A . Az ezredfordulón a 
szabadidőnk 58 %-át töltöttük tévénézéssel, míg 15 évvel azelőtt "csak" 46 %-ot, 
tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ha ez a tendencia folytatódik, a TV foko-
zatosan kiszorít minden egyéb szabadidős formát. Az egész életre vetítve, több 
időt töltünk tévénézéssel, mint fizetett munkavégzéssel. A tévénézés szabadidős 
dominanciája főként az anyagi és kulturális szegénységgel, továbbá a betegséggel, 
fáradtsággal, kiszolgáltatottsággal áll szoros kapcsolatban. Nem annyira elkeserítő 
a kép, ha egy kicsit Nyugatra tekintünk. Látható ugyanis, hogy az USA-ban 1985 és 
1995 között már lelassult a folyamat. Sajnos a tévénézés mennyisége összességé-
ben még mindig növekszik, de már a munkából felszabaduló időtöbblet egyre 
kisebb aránya fordítódik tévénézésre. Egyes kutatók - az angol alkoholfogyasztási 
statisztikákat említve példaként - optimista nézeteiknek adnak hangot. Amikor a 
fogyasztói társadalom kialakult, a britek annyit ittak, mint sohasem azelőtt. Aztán 
radikális változás következett be, ma már kevesebb, de jó minőségű italt fogyasz-
tanak. A televízió esetében is az addiktív (függőségi) időszak után a lépcsőzetes 
válogatás korszakának kell bekövetkeznie (Vitányi, 2006).

Egy másik nagy reprezentatív kutatás ("Magyarország kulturális állapota az EU 
csatlakozás küszöbén") szerint a budapestiek 

jelentik. A kultúrához köthető tevékenységek közül a könyvolvasás 
vezet, az "eljárós" programok közül pedig a mozi a legkedveltebb. Függetlenül at-
tól, hogy a budapestiek is több időt töltenek tévénézéssel, mint könyvolvasással, a 
kedvenc tevékenységek sorrendjében megelőzi mind az olvasás, mind a mozi-
bajárás a tévénézés kedveltségét. A vidékiek preferencia sorrendjében is a családi 
és baráti programok állnak az első két helyen, de a további sorrend jelentősen 
különbözik a budapestiekétől: a harmadik kedvenc nem a könyvolvasás, hanem a 
tévénézés (Hunyadi, 2005). Látható, hogy a kedveltség mértéke nincs összhang-
ban a hétköznapi tevékenységszerkezettel (lásd a fenti táblázatot!). 

A , hiszen remek 
keretét adják mind a közösségi együttlétnek, mind a művészeti élményekhez való 
hozzáférésnek. A lakosság mintegy 60%-a, azaz kb. 4,5 millió 14-70 éves állampol-
gár megfordult 2003-ban valamilyen kisebb-nagyobb rendezvényen vagy fesztivá-
lon. A sokféle országos és helyi művészeti és nem művészeti fesztivál közül a helyi 
fesztiválok, rendezvények (városnapok, falunapok, búcsúk, különféle főzőverse-
nyek stb.) a leglátogatottabbak. A művészeti produkciókat felvonultató színház, 
film, tánc, kórus, könnyűzene és összművészeti fesztiválok a lakosság hozzávető-
legesen 20%-át, mintegy 1,5 millió embert érnek el (Hunyadi, 2005). 

Általános tapasztalat, hogy . A tévécsa-
tornák bővülése, az internet-csatlakozás otthoni terjedése megemeli a tévénézésre 
és a számítógépezésre fordított időt. Nő a háztartások audio-vizuális eszközökkel 

szabadidő-növekményt elsősorban a tévénézésre fordítjuk

két legkedvesebb időtöltését a családi és a 
baráti programok

fesztiválok nagyon fontos szerepet töltenek be a szabadidő eltöltésében

nő az otthon eltölthető szabadidő vonzereje

 

szabadidő-növekményt elsősorban a tévénézésre fordítjuk

két legkedvesebb időtöltését a családi és a 
baráti programok

fesztiválok nagyon fontos szerepet töltenek be a szabadidő eltöltésében

nő az otthon eltölthető szabadidő vonzereje
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való felszereltsége. Az otthoni kulturálódás, a filmvetítés, a zenehallgatás lehető-
sége a kultúraközvetítő intézmények szolgáltatásaival konkurál. Fitness DVD-k és 
házi izomerősítő eszközök tömege csábít otthoni kondicionálásra az edzőtermek 
látogatása helyett. Az időtakarékosság és rugalmas időbeosztás szempontjai mel-
lett megjelennek az antiszociális dimenziók is: nem kell másokhoz alkalmazkodni, 
nem kell felöltözni stb. Az otthoni sport és kulturális tevékenység  azonban soha 
nem fogja azt a komplex hatást eredményezni, amit a szolgáltatás nyújtására 
létrehozott intézményi miliő biztosít. Az otthoniból is lehet hatásos vagy élvezetes 
időtöltés, mégis hiányzik valami szakrális belőle. A kultúrára és szórakozásra 
fordított kiadások nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg az otthoni (CD, 
DVD, újság, könyvek stb.), illetve a házon kívüli (színház, mozi, koncertek, szóra-
kozóhelyek stb.) elfoglaltságok között (Hunyadi, 2005).

A kutatási eredmények szerint az utóbbi évtizedben számos pozitív maga-
tartásminta fenntarthatósága került veszélybe, , a kultúraköz-
vetítő intézmények (színház, múzeum, opera, művelődési ház) látogatására és a 
kapcsolatok ápolására fordított idő mennyisége. Európai összehasonlításban ná-
lunk a legalacsonyabb a társas életre és az olvasásra szánt idő, viszont legmagasabb 
a tévénézésre fordított idő (átlagosan 2 óra 40 perc naponta!). Az olvasás minden 
formában (könyv, folyóirat) vesztett népszerűségéből, és a többség egyre inkább 
csak szórakoztató irodalmat olvas. Egyelőre úgy tűnik, hogy a 

, sőt az internet-használati szokáso-
kat jelentősen meghatározza a már meglévő olvasási kultúra. Az internetes olvasók 
többnyire azok közül kerülnek ki, akik könyveket is olvasnak, és más kulturális 
tevékenységben is aktívan részt vesznek. A könyvet egyáltalán nem olvasóknak 
pedig elsöprő többsége (94%-a) az interneten elérhető tartalmaknak sem jut a 
közelébe (Hunyadi, 2005). 

Pozitív fejlemény viszont, hogy 1986-2000 között kb. 30 %-kal 
- sétával, kirándulással, testedzéssel - , azonban még így is 

csak . Az összesített eredmények 
javulását a 20 év alatti fiatalok és a diplomás nők jelentős mértékű időráfordítás 
növekménye okozta. 

A 
(és az ehhez kapcsolódó jövedelmi státusz). Kutatások igazolják, hogy a 

magasabb jövedelmi színvonalhoz több aktív, kreatív - változatos összetételű - sza-
badidő kapcsolódik, lényegesen kevesebb viszont a tévénézésre, a passzív pihe-
nésre fordított idő. A kvalifikálatlanabb rétegek szabadideje meglehetősen egy-
síkú, televízió-orientált. A férfiak és a nők szabadideje között fennálló mennyiségi 
különbségek összességében nem változtak az elmúlt évtizedekben, a 

. 

csökkent az olvasás

számítógép és az inter-
net nem csökkenti a fennálló kulturális különbségeket

növekedett a 
fizikai rekreációval töltött idő

14 perc napi átlagban a férfiak, és 8 perc a nők esetében

szabadidő-eltöltési szokások egyik legfontosabb meghatározója a munkaerőpiaci réteg-
helyzet 

férfiak jóval
több, napi átlagban 50 perccel több szabadidővel rendelkeznek

 

csökkent az olvasás

számítógép és az inter-
net nem csökkenti a fennálló kulturális különbségeket

növekedett a 
fizikai rekreációval töltött idő

14 perc napi átlagban a férfiak, és 8 perc a nők esetében

szabadidő-eltöltési szokások egyik legfontosabb meghatározója a munkaerőpiaci réteg-
helyzet

férfiak jóval
több, napi átlagban 50 perccel több szabadidővel rendelkeznek
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A kérdés tehát az, hogy a fokozatosan növekedő szabadidő mennyiségét az 
egyének hogyan tudják beilleszteni az értékrendjükbe és az életvitelükbe. Az 
emberek nincsenek felkészülve a megnövekedett szabadidő kezelésére.

 A szabadidő 
hasznossága és fontossága a középosztály és az elit gondolkodásában fokozot-
tabban mutatható ki (Falussy, 2004). Természetesen a döntési lehetőségek na-
gyobb szabadsága, a rekreáció változatosabb formái is ebben a környezetben 
valósíthatóak meg könnyebben. 

A fizikai aktivitással járó szabadidőeltöltésnek számos, markáns jellemzővel 
rendelkező irányzata alakult ki az elmúlt évtizedekben. Az irányzatok mindegyike 
jelen van napjaink szabadidőkultúrájában, legfeljebb annyit tehetünk hozzá, hogy 
már kevésbé népszerű, vagy éppen felfutó divatirányzatról van szó. A tömegesen 
űzött, népszerű tevékenységcsoportok (irányzatok) valamilyen társadalmi szitu-
ációra reagálva alakulnak ki, tehát a civilizációs kihívásokra adott válaszoknak te-
kinthetők (Kovács, 2004). Az alábbi csoportosítás részben eltér a legismertebb, 
Kovács Tamás által felállított rendszertantól. Jelen jegyzet a tevékenységek sajátsá-
gos motívumait és az eszközrendszer jellemzőit együttesen veszi figyelembe az 
irányzatképzésnél. Mindkét rendszer logikus és használható, sőt bizonyos esetek-
ben átfedésben is van egymással. 

A zaklatott városi életformát élő - többnyire zárt térben ülő munkát folytató - 
emberben megmaradt a kiirthatatlan vágy a természet szépsége és nyugalma iránt. 
Az urbanizált ember szabadidejében keresni kezdte a szabad levegőn és a termé-
szeti környezetben való mozgásos lehetőségeket. Így alakult ki az outdoor irány-
zat, amelynek sokszínű tevékenységformái közül a természetjárást vizsgáljuk meg 
részletesen. 

A természetjárás valamely terület természeti és társadalmi viszonyainak megis-
merésével egybekötött aktív tartózkodást jelent a természetben. A természetjárás 

. A kirándulás a szórakozás egyik formája, bárki 
által teljesíthető könnyed alkalmi út, vagy séta, míg a túra felkészültséget és össze-
szedettséget igénylő "sportos" tevékenység. A kiránduló a "természetbe vendég-
ségbe megy", és kerüli a fáradtságot, míg a túrázást rendszerint tudatos felkészülés 
előzi meg, szervezett körülmények között zajlik, és a túrázó otthonosan mozog a 
természetben. A természet adta környezet lehetőségeit többféleképpen lehet tu-
rista módon élvezni. Ezen formákat hívjuk . A szakág kivá-

 Olyan új 
szabadidő-szerkezetre lenne szükség, amelyben a rekreáció pozíciói erősödnek.

III.4.4. A fizikai rekreáció irányzatai 

Természeti (outdoor) irányzat 

alapkategóriái a kirándulás és a túrázás

szakági túrázásnak

Olyan új 
szabadidő-szerkezetre lenne szükség, amelyben a rekreáció pozíciói erősödnek

Természeti (outdoor) irányzat 

alapkategóriái a kirándulás és a túrázás

szakági túrázásnak

.
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lasztása függhet az évszaktól (szezonsportok), az anyagi lehetőségektől, a rendel-
kezésre álló időtől, lakóhely környezeti adottságaitól, fizikumunktól, érdeklődé-
sünktől, barátainktól, rosszabb esetben a divattól is.

8
A túrázás típusai 

    Szakágak szerint 
Gyalogosan: Gyalogos túrázás  

Magashegyi túrázás 
Hegymászás 

Kerékpáron: Kerékpáros túrázás Síkterepi kerékpártúra
Hegyi kerékpártúra
Aszfaltúti kerékpártúra
Terep-kerékpártúra

Lovon: Lovas túrázás Sétalovaglás
Tereplovaglás
Vadászlovaglás
Túralovaglás 

Vízen: Evezős túrázás Szelídvízi túra 
Vadvízi túra 

Vitorlás túrázás Tavi vitorlástúra 
Tengerpart menti vitorlástúra
Nyílt-tengeri vitorlástúra 

Vízben: Búvárkodás Könnyűbúvárkodás 
Barlangi búvárkodás 

Havon: Síelés Lesiklás
Sífutás
Sítúrázás

Föld mélyében: Barlangtúrázás 

       Módszer szerint 
Egyvonalú visszatérő túra 
Csillagtúra
Vándortúra 
Körtúra 

Túratáv szerint 
Gyalogtúra Aszfaltúti kerékpártúra

Séta vagy kiruccanás      0-5 km   0-20 km
Rövid túra     5-15 km 20-60 km
Közepes túra    15-30 km 60-120 km
Hosszú túra    30 km felett  120 km felett
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A  a természetjárás sportosított változata, amit általában turista-
egyesületek szerveznek. A távot egy előre meghatározott útvonalon, a megadott 
időkorláton (szintidő) belül kell teljesíteni. A "végigjárás" igazolására útközben 
ellenőrző pontokat szoktak felállítani, melyeken az igazolólapot pecséttel, vagy 
egyéb bejegyzéssel látják el. A  a természetjárás sajátos eszközei, 
melyek kettős célt tűztek ki a természetjáró társadalom számára. Feladatuk, hogy 
folyamatosan késztessenek rendszeres túrázásra, és közben teljesítői különféle is-
meretekkel (tájak, védett értékek, történelmi, kulturális, építészeti, néprajzi érté-
kek) is gazdagodjanak. A legismertebb hazai túramozgalom az Országos Kéktúra. 
A rendszeres sportjellegű túrázással túranapló alapján különböző természetjáró 
minősítést (bronz, ezüst, arany, érdemes, kiváló) lehet szerezni. A cél nem a kima-
gasló, hanem a rendszeres, átlagos sportteljesítmény. 

A  sajátos  a természeti turizmustól csak részben elkülöníthető - 
vegyes csoportot alkotnak. Nagyobbrészt azok az "outdoor" tevékenységek tar-
toznak ide, amelyek valamilyen 

 a résztvevőknek. A veszélyt jelentő környezetben zajló természetjáró tevé-
kenységek már önmagukban is ide tartoznak (pl. vadvízi evezés, magashegyi túrá-
zás).  Más esetben az egzotikus, szokatlan vagy szélsőséges körülmények (terep-
viszonyok, éghajlat, napszak) minősítik kalanddá a túrázást (pl. éjszakai túra, 
vulkántúra, dzsungeltúra, sivatagi túra). Az ember fizikai és szellemi teljesítőké-
pességének, ügyességének tesztelése (hosszú teljesítménytúrák, csapatépítő out-
door programok, kalandparkok teljesítése) is felfogható egyfajta kalandnak. Gyak-
ran kalandtúrának tekintik azokat az utazásokat is, amelyek különleges, tehát nem 
tipikus turisztikai célpontra (pl. Bajkonur űrállomás) irányulnak, vagy rendhagyó 
eszköz kipróbálására (pl. atomjégtörő hajó, kutyaszán) nyújtanak lehetőséget.  

Az  is heterogén csoportot alkotnak. Egyrészt ide soroljuk a ka-
landtúrák teljesítésének hátterét jelentő sportágakat (sziklamászás, rafting), más-
részt a  (bungee jumping, siklóernyő, sár-
kányrepülő, ejtőernyő, vízisi, hőlégballon, quad, paintball), harmadrészt a kevésbé 
különleges eszközökkel (mountainbike, görkorcsolya) végzett 

, "mutatványokat". 
Kovács Tamás (2004) szerint a kaland- és az extrémsportok a rekreáció 

irányzatát alkotják, melyeknek jelentős stresszoldó szerepük van, és elsőd-
legesen a monoton munka valamint a gépies hétköznapok világából való ideiglenes 
kiszabadulás a legfőbb funkciójuk.  Álláspontja szerint a kaland és az extrém szó 
fokozatbeli különbséget jelöl. A kalandok a hétköznapok világától mérsékelten, 
míg az extrémsportok jelentős mértékben térnek el. 

teljesítménytúra

túramozgalmak

Kalandkereső irányzat
kalandtúrák

plusz kihívást, többletizgalmat, vagy különlegességet ígér-
nek

extrémsportok

kuriózumot jelentő eszközök használatát

különleges attrakció-
kat

élmény-
kereső 

teljesítménytúra

túramozgalmak

Kalandkereső irányzat
kalandtúrák

plusz kihívást, többletizgalmat, vagy különlegességet ígér-
nek

extrémsportok

kuriózumot jelentő eszközök használatát

különleges attrakció-
kat

élmény-
kereső 
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Fitness (fittségi) irányzat

testedzés
alkalmazásával igyekszik egészségének megőrzéséhez és vonzóbb külső megjelenésé-

hez hatékonyan hozzájárulni

Cardio programok 

Alakformáló és testépítő programok

Nyújtó, lazító programok

Kiegészítő módszerek

A fitness, mint a fizikai rekreáció egyik irányzata szűkebb értelmezést kíván, 
mint a fogalomról elterjedt általános definíciók ("optimális fizikai és mentális telje-
sítőképesség").  A fitness irányzat fő sajátossága, hogy az egyén a  különféle 
formáinak

. A pozitív hatás elérése tervszerű, rendszeres és megfele-
lő intenzitású edzést igényel, melynek kísérő jelensége ("pozitív mellékhatása") a 
kiegyensúlyozottság és a szellemi frissesség. A fizikai terhelés (elsősorban az aerob 
edzésmunka) közben az agyalapi mirigy bőségesen termeli az endorfin nevű hor-
mont, amely kellemes közérzetet kelt. Sok esetben ez a jóllét-érzés már önmagában 
is motiváló tényező, és háttérbe szorítja az elsődleges célokat. A fittségi edzés 
nemcsak a testsúly és a testtartás szabályozásában fontos, hanem az önbizalom, a 
magabiztosság forrása egyben. Aki rendszeresen sportol, elégedettebb testével, 
teljesítményével (talán az életével is), és általában egészségtudatosabb magatartást 
tanúsít más területeken is (pl. káros szenvedélyek kerülése, egészséges táplálko-
zás). A fitness irányzat eszközrendszerét a kiemelten fejlesztendő motoros képes-
ségek szerint csoportosíthatjuk.

1.) /aerob edzések/: futás, gyaloglás, nordic walking, edzés-
programszerű szabadtéri vagy termi kerékpározás, úszás, evezés, görkorcsolyázás, 
aerobik, edzés cardio gépeken.

2.) /erőfejlesztő edzések/: zenés csoportos 
alakformáló órák, egyéni kondicionáló torna, erősítő gyakorlatok szabadsúlyokkal 
vagy gépeken. 

3.) /izületi mozgékonyságfejlesztő és izomtónust 
csökkentő edzések/: stretching, relaxáció. 

4.) : szauna, masszázs, testkozmetika, plasztikai sebészet.

Az irányzat követői nagyrészt fitness termekben edzenek, bár számottevő az 
otthon, egyénileg kondicionálók száma is. A szabadban végzett cardioedzések 
különösen hatékonyak, hiszen a természet erői (napfény, levegő, szél) is "kezelésbe 
veszik" a szervezetet. Önismeret kérdése, hogy az egyén megtalálja-e a hozzá illő 
fitness programot. Nem tudni pontosan, hogy miért, de előfordul, hogy bizonyos 
mozgásformák "szerelemmé válhatnak", komolyan elköteleződünk irántuk (lásd a 
mellékletek között a "Szubjektíven a futásról" c. írást!). Akár teremben, akár szabadban 
edzünk, mindenképpen többletélményt, plusz motivációt jelent a társakkal közö-
sen végzett edzésprogram. 

A fitness óriási üzletté, az egészséghez hasonlóan hatalmas iparággá fejlődött. 
Újabb és újabb gépcsodák, módszerek és eszközök jelennek meg, melyek azt hir-
detik magukról, hogy sokkal hatékonyabbak elődeiknél. Nyilvánvaló, hogy az em-
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ber személyes aktivitását egyik sem tudja pótolni (bár tévé-shopokban már látha-
tunk olyan ultrahatékony elektromos stimulátort, amely elvégzi helyettünk az 
izommunkát, nekünk elég kényelmesen tv-t nézni a fotelben). Valószínűsíthető, 
hogy ezek az eszközök nem jelentenek annyi előnyt használóiknak, mint amennyi 
jövedelmet hoznak gyártóiknak, forgalmazóiknak és a "módszergazdáknak" (mes-
teroktatóknak). Mindenesetre az ember újdonságigényét átmenetileg kielégítik, így 
oldják a monotóniát, és ott tartják (vagy éppen behívják) a klienseket az edző-
terembe. Az iparág virágzása jól mutatja azt az - egyébként természetes - emberi 
vágyat, hogy szeretnénk a lehető legkisebb energiával legtöbb eredményt elérni.  A 
fitness kezd veszíteni marketingértékéből, így az edzőtermekben is megjelent a 
wellness fogalma, bár ez a kifejezés az edzőtermek világában túl sok újdonságot 
nem tudott felmutatni az ergonomikusabb gépek, és a lassúbb tempójú, keleti 
mozgáselemeket integráló óratípusokon kívül. 

A wellness fogalmának legalább 3 rétege (használati módja) terjedt el a köztu-
datban: 

1.) A wellness egy , amely minőséget sugalmazó jelző-
ként szerepel a termékek neve előtt (wellness kenyér, wellness tusfürdő, wellness 
klub stb.), leginkább az egészséges újdonság szinonimájaként használatos.

2.) A wellness egy , amely bizonyos szol-
gáltatásokra specializálódott szállodák (elsősorban "testkényeztető") részlegeit és 
azok szolgáltatásait jelenti. Lényege az egészség és az élmény összekapcsolása, az 
egészséges élvezetek keresése. 

3.) A wellness egy új, , gondolkodásmód és gya-
korlati tevékenységrendszer. A wellness amerikai teoretikusai (Halbert L. Dunn, 
John W. Travis, Donald B. Ardell) a fogalom alatt tulajdonképpen egy korszerű 
preventív életstílust értettek. Később a wellness jelentése Európában az öröm, az 
élmény dimenziójával gazdagodott. Így talált rá az 1980-90-es évek fordulóján a 
Spa iparág, amely életre keltette az új egészségfilozófiát a különböző turisztikai 
szolgáltatások formájában. 

A wellness bejáratott, mindenki által ismert fogalom lett, melynek legnagyobb 
érdeme, hogy divatba hozta az egészséget.  Rekreációs irányzatként vizsgálva, a 2. 
értelmezési lehetőséget tárgyaljuk részletesebben. 

A wellness turizmusnál fellelhető egyfajta ellentmondás, mert az, amit hirdet, 
nehezen oldható meg a rendelkezésre álló időkeretben. A wellness ugyanis a 

(stresszkezelés, mentál-
higiénés kurzusok, főzőiskolák). A nemzetközi és a hazai wellness szállodákban az 
átlagos tartózkodási idő 2-3 nap - amely ráadásul az elmúlt évek statisztikai adatai 
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szerint csökkenő tendenciát mutat -, így erősen kérdéses, hogy ezekből a nagy ívű 
tervekből mi realizálható ilyen rövid idő alatt. Az emberek általában a wellness 
hétvégéket kellemes semmittevéssel, fürdőzéssel, szaunázással, finom ételekkel, 
esetleg masszázzsal töltik, röviden "lelassulni", "kilazulni", szeretnének a nagyvá-
rosi pörgő életből. Viszonylag kevesen vállalkoznak arra, hogy egy ilyen hívo-
gatóan pihentető környezetben az életmódjuk negatív aspektusaival próbáljanak 
megbirkózni. Egyes szerzők (pl. Smith, 2010) - elsősorban a világhírű luxus spák 
szolgáltatásaira hivatkozva - azt mondják, hogy egy rövidebb wellness utazásnak is 
lehet hosszútávú, a mindennapi életet befolyásoló hatása. Nyilvánvaló, hogy 
ebben az esetben az utazás eredeti célja is maga a változás, a változtatás, és a well-
ness-élmény csak akkor jön létre, ha az illető valóban tesz is valamit a testi-lelki-
spirituális jólléte érdekében. 

A wellness fontos funkciója, hogy 
.  Aki stresszes, rohanó életet él, annak 

a csendszoba, vagy a meditáció hozhat feltöltődést, míg aki koncentrált intel-
lektuális tevékenységgel foglalkozik napi 8-10 órában, annak az érzékszerveit és a 
testét "életre keltő" ingerekre van szüksége. 

A wellnesst - sokszínűsége mellett is  érdemes önálló irányzatként kezelni. A 
hazai wellness szállodákat 2008-ban több mint fél millió ember vette igénybe.  Az 
irányzat markáns eleme a , és a magas szintű komfortot 
jelentő, testkényeztető feltételrendszer élvezete. Ilyenkor az ember lehetőséget 
kap, hogy a  közben belépjen saját világába, ránézzen vágyaira, 
céljaira, szóval (vagy éppen a társával). 

A wellness égisze alatt a szépségipar is megerősítette pozícióit a turizmusban. 
Sokaknak a . Ők azok a vendégek, akik pihentető napja-
ikat kozmetikai kezelések bűvkörében töltik el, és azzal az elégedettséggel távoz-
nak, hogy sokat tettek önmagukért, legalábbis vélt fiatalságukért. 

Az irányzaton belül új, dinamikusan fejlődő területként jelenik meg a 
. Medical wellness 

alatt olyan egészségügyi szolgáltatásokat értünk, amelyek az életminőség és a 
szubjektív egészségérzet tartós javulását segítik elő preventív szemléletben, illetve 
az egészségtudatos életformát támogatják. A medical wellness szolgáltatásai közé 
tartoznak többek között a különböző diagnosztikai eljárások, anti-ageing (fiata-
lító) programok, alvászavarok kezelése, kardiológiai rehabilitáció, allergia-keze-
lések, súlykontroll-programok, fizio- és balneoterápiák, méregtelenítés stb. 

A tánc végigkíséri az emberiség történetét, hiszen 
. Napjainkban hódít a tánckultusz (táncos szórakozóhelyek tö-

szerteágazó szolgáltatáskínálatával lehetőséget te-
remt a különböző életterületek kiegyensúlyozására

"kivonódás" a hétköznapokból

"gondtalan lebegés"
találkozhat egy kicsit önmagával 

feltöltődés a megszépülést jelenti

medical 
wellness, amely a wellness és a gyógyturizmus metszeteként értelmezendő
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az ember legősibb örömforrása és 
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mege, televíziós táncműsorok, táncfilmek, táncszínház). Egyre többen szeretné-
nek megtanulni táncolni, így sorra nyíltak (és nyílnak) a tánciskolák, alakulnak az 
amatőr táncegyüttesek és táncművészeti csoportok. A tánc fejleszti a mozgáskul-
túrát, főleg a ritmus- és a térérzéket, az ügyességet és a kreativitást. Vannak táncok, 
amelyek speciális testtáji tréningnek is felfoghatók. Ilyen a hastánc, vagy a farizmok 
"megdolgozását" eredményező latin-amerikai táncok csípő-technikái. A láb 
formálásához a szaporaléptű boogie-woogie nyújthat hatásos segítséget. Mégsem 
szabad a táncot kizárólag a kondicionálás oldaláról megközelíteni (akkor a fittségi 
irányzatba tartozna!), bár igaz, hogy néhány táncirányzat (jazztánc, hip-hop) ki-
fejezetten fejleszti az edzettséget. Ezek a táncstílusok megmozgatnak tetőtől-
talpig, mégsem a kalória-felhasználást tekintjük legnagyobb érdemüknek. A tánc 
az esztétikus és harmonikus testképzés, valamint a belső energiák felszabadítá-
sának semmi mással nem pótolható eszköze. Tökéletes stresszoldó, egyszerre hat 
a testre és az érzelmekre. Akik rendszeresen táncolnak, fogékonyabbá válnak a 
szépség befogadására, és nyitottabbak a művészetekre. A tánc akkor eredményez 
igazi testi-lelki felüdülést, ha a választott irányzat összhangban van az illető egyé-
niségével és képességeivel. A tánc 

. A többi plusz ajándék. 
A hagyományos táncformák közül a 

Olyan országos mozgalomról van szó, amely során a különböző táncegyesületek 
maguk köré gyűjtik a magyar néptánc és népzene kedvelőit, és lehetőséget bizto-
sítanak számukra annak gyakorlására. A résztvevők ilyenkor egy családi közös-
ségben érezhetik magukat, amatőrök és profik együtt szórakoznak. A nemzeti ér-
tékek megőrzésén túl a táncházak kellemes kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sítanak szinte minden korosztálynak. Minden év tavaszán rendezik meg az Orszá-
gos Táncháztalálkozót, amely a legnagyobb (20-30 ezer fős) folklór fesztivál ha-
zánkban. Más nemzetek táncai (ír tánc, skót tánc, görög tánc stb.) szintén tánc-
házakban, táncegyesületekben tanulhatók meg. 

A  van jelen 
napjaink tánckultúrában, az alapfokú művészeti oktatás keretében több ezer gyer-
mek sajátítja el az irányzat alapjait. A balett jó alapot nyújt más táncstílusok tanu-
lásához.   megszámlálhatatlan technikát és ennek megfe-
lelő irányzatot hoztak létre, melyek jelentős része - első-
sorban a gyermekek és a fiatalok számára - hobbitáncosként is elsajátíthatók. Leg-
népszerűbb formái a jazzbalett és a jazztáncok, melyek - tudásszintnek meg-
felelően - kezdő, középhaladó és haladó csoportban indulnak. 

Napjaink legnépszerűbb divattánc stílusa a hastánc és a hip-hop. A 
terjedése azt a belső vágyat mutatja, hogy 

, és nagy örömmel vélik ezt felfedezni az ősi spirituális-rituális moz-

elsődleges funkciója, hogy életkedvvel töltsön el, élményt 
nyújtson a test használata által

néptánc a táncház mozgalom keretében él tovább. 

klasszikus és a modern balett elsősorban mint színpadi, művészeti élmény

A modern és a kortárs táncok
tánciskolai keretek között 

hastánc (orien-
tális tánc) a nők erősen keresik a nőiesség mé-
lyebb gyökereit
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gáskincsben. A , melynek különböző válto-
zatait több tízezren táncolják szerte az országban.  

Számos táncirányzatban (standard és latin-amerikai versenytáncok, akrobati-
kus rock&roll, divattáncok) rendeznek hazai és nemzetközi versenyeket, tehát 
ezek a mozgásformák akár sportnak is tekinthetők. A tánciskolák elsősorban az 
amatőr tánckedvelőknek indítanak kurzusokat, de a legtöbb intézmény verseny-
zőkkel is foglalkozik. 

A fogyasztói társadalom által diktált életvitel sokakban kiábrándulást kelt, és 
egyre többen fordulnak - az anyagi javak felhalmozása helyett - az élet szellemi-spi-
rituális oldala felé. Az tetten érhető a New Age 
mozgalmak növekvő népszerűségében, az alternatív (természetes/komplemen-
ter) gyógymódok és az ősi keleti mozgásformák terjedésében. A nyugati civilizáció 
kezdi megérteni a több ezer éves életmódrendszerek filozófiáját (a jin és a jang, 
életenergia, csakrák stb.) és megpróbálja azokat az eddigi eredményei közé integ-
rálni. Az egészségmegőrzési technikák közül a mozgással kapcsolatos elemek átvé-
tele a legkönnyebb számunkra. Felismerve a testi létezés energetikai dimenzióit, 
egyre többen jógáznak, "taicsiznak". Sorra nyílnak a jógastúdiók, amelyek a hazai 
jógaoktatók képzési helyszínei is egyben. Különböző egyesületek (Magyar Kriya 
Jóga Egyesület, Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság stb.) jönnek létre az egyes 
irányzatok autentikus hagyományainak méltó követésére.  

Nem véletlen, hogy a nyugati világban , 
és hogy ebből az összetett rendszerből legtöbben csak az ászanákat (kitartott test-
helyzetek) és a pránájámát (légzőgyakorlat) ismerik. A hatha jóga a fizikai testből 
indul, amelynek kontrollálásával a gyakorló megpróbál uralmat szerezni a prána 
(éltető energia) felett, ez pedig az elme megtisztulását szolgálja. A jóga (irányzattól 
függetlenül) egy olyan , amelynek célja, egy sajátos tudat-
feletti transzcendens állapot megvalósítása. A jó egészség, a nyugalom, a kiegyen-
súlyozottság, a rugalmas test bár fontosak, de csak a folyamat melléktermékei. Az 
irányzat követői nyugaton ezt fordítva látják, és a közvetlen célokért gyakorla-
toznak. Sokan - talán az eltérő kulturális alap és a vallási különbségek okán - nem is 
tudnak azonosulni a jóga mélyebb rétegeivel, ám jótékony egészségügyi hatásait 
elismerik. 

A  elsősorban a 
vonatkozik. Mivel a tajcsicsuan kifinomult, a teljes testet megmozga-

tó és harmóniára vezető mozgások rendszere, jótékony hatással van a testre és a 
lélekre egyaránt. Vannak olyan stílusirányzatok, amelyekben a test és a lélek egész-
sége az elsődleges cél (például ), és vannak olyanok, amelyek az egész-
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séget "csak" eszköznek tekintik a harcművészeti eredményesség szempontjából. A 
testi és lelki hatásain túl a tajcsicsuan egy szellemi út, amely a taoista tanítások és a 
mozgásban végzett meditáció által az ember fejlődését tűzi ki céljául. A tajcsicsuan 
minden életkorban művelhető, nem igényel speciális alkati vagy erőnléti alkalmas-
ságot. 

A táncoláshoz hasonlóan a játékigény is ősidők óta benne él az emberben. A fi-
zikai rekreációhoz sorolható mozgásos játékok a  túl, a 

jelentenek, valamint 
megvan bennük a és a  is. A játékokhoz általában 
eszközök is kellenek, melyek legegyszerűbb és legnépszerűbb formái a labda (ru-
galmas, üreges) és a golyó (tömör, kemény). Ezeknek a játékeszközöknek a for-
mája, külseje változott ugyan évezredes történelmük során, de örömszerző funk-
ciójuk, varázslatos rekreáló hatásuk aligha. A labda és a golyó végigkíséri a teljes 
életkorívet. A gyermekek első - és sok-sok évre meghatározó - játékszere a labda. A 
felnőtt korosztály is sok örömet talál a labdás-golyós játékokban, sőt: valószínű-
síthető, hogy ezeknek a játékoknak nagy szerepük van abban, hogy az ember 
megőrizzen valamit a gyermeki énre jellemző önfeledtségből és vidámságból. Az 
idősebb korosztály tehetősebb rétegében is népszerű sportág a tenisz és a golf, de 
az időskor és a golyós játékok témakörben felidézhetjük a francia falvak utcáin, 
terein komótosan petanque-ozó vagy a kocsmák udvarán kuglizó öregurak látvá-
nyát is. Az irányzatot több szempontból is tovább lehet tagolni (pl. elitsportok, 
kocsmasportok, ütőssportok, páros vagy csapatjátékok stb.), de legegyszerűbb az 
eszközök szerinti (labda, golyó) csoportosítás. Eszerint megkülönböztetjük a 
szabadidős vonatkozású  (snooker, pool biliárd, bowling, petangque, 
bocsa, golf), melyek csekélyebb mértékű fizikai aktivitást jelentenek, és a

bizonyos fajtáit (pl. tenisz, squash, tollaslabda), melyeket gyakran az alap-
sportágtól eltérő, vagy leegyszerűsített szabályokkal játszanak (pl. labdarúgás he-
lyett strandfoci). A lényeg, hogy az adott tárgyi és személyi feltételek között a játék 
játszható és élvezhető legyen.  A játékok egy része csak alkalmi (pl. hétvégéhez 
vagy nyaraláshoz köthető) elfoglaltság, más részük viszont rendszeres sporttevé-
kenység (pl. tenisz, squash, golf, teremfoci, lábtenisz). A mozgás elsődleges moti-
vációja a közösségi játékélmény, amely megelőzi a fittségi-egészségügyi meg-
fontolásokat. Ez utóbbi sajátosság indokolja, hogy önálló irányzatként kezeljük a 
játékok e csoportját. 

Játékirányzat

társasági élményen motoros és 
mentális képességek használatából származó változatos élményforrást 

versengés izgalma győzelem öröme

golyós játékokat
labda-

játékok 

 

 

Játékirányzat

társasági élményen motoros és 
mentális képességek használatából származó változatos élményforrást

versengés izgalma győzelem öröme

golyós játékokat
labda-

játékok
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A jegyzetnek ez a fejezete a rekreációs tevékenységgel kapcsolatos lélektani 
jelenségeket tárgyalja. A rekreációnak ugyanis mindig van valamilyen pozitív pszi-
chés hozadéka, amely a tevékenység közben, vagy azt követően megtapasztalható. 
A rekreációt leginkább hatásában lehet megragadni, a történés mögött meghú-
zódó belső érzet a mérvadó. Például: a vasárnapi misén való részvétel az egyik em-
bernek kényszer, egy "kötelező" ceremónia, míg a másiknak a feltöltődés legjobb 
formája, "megmártózás valami fennköltben". Milyen tényezők befolyásolják a 
szabadidős tevékenységválasztást, illetve mitől válik valami rekreációvá? 

A rekreációs viselkedés miértjeire számos kutató keresi a választ. Az alább fel-
sorolt tényezők többségét a különböző szerzők figyelembe veszik, de eltérő jelen-
tőséget tulajdonítanak az egyes faktoroknak. 

lehetnek: 
- a szükségletek és a motívumok,
- az érzelmek, 
- az attitűdök, 
- a szokások,
- a célok (értékek és érdekek). 
Az egyes faktorok kölcsönhatásban vannak egymással. A rekreációs tevékeny-

ség elkezdése és folytatása valamennyi tényező együttes hatásának eredője. Ebben 
a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy milyen szükségletek és érzelmek állhatnak a te-
vékenységválasztás hátterében, illetve, hogy az attitűdök, a szokások és a célok ho-
gyan hatnak a viselkedésre. Bemutatjuk, hogy milyen pozitív életérzések külön-
böztethetők meg, és hogy ezek milyen kapcsolatban állnak a rekreációval. A tan-
anyagrész végére megérti az olvasó, hogy mi a rekreációs élmény lényege, és hogy 
milyen feltételek teljesülése valószínűsíti a kedvező hatást. 

A cselekvések hátterének feltárásakor elsődlegesen a motivációs folyamatokkal 
kell megismerkednünk. A szó szerinti jelentése: aktivitásra késztetés és 
cselekvésre ösztönözés. A motiváció 

. A motiváció különböző motívumok komplex rendszere, ame-
lyek együttes hatása szabályozza a magatartást. A motívum egy indító ok (vagy in-
díték), amely befolyásolja a cselekvést. Nemcsak tudatos, hanem tudattalan motí-
vumok is vannak, ezek rejtetten fejtik ki hatásukat, és nehezen hozzáférhetők. 

A rekreációs tevékenységet befolyásoló pszi-
chés tényezők

IV.1.  Szükségletek és motívumok

motiváció 
a viselkedés energetizálásáért és irányításáért felelős 

tényezők összessége

 
A rekreációs tevékenységet befolyásoló pszi-

chés tényezők

motiváció
a viselkedés energetizálásáért és irányításáért felelős 

tényezők összessége
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IV. A rekreáció pszichológiai alapjai 



A motívumok hátterében gyakran a szükségletek húzódnak meg. A  a 
szervezetben keletkező olyan hiányállapot (vagy túlműködés), amely arra készteti a 
szervezetet, hogy ezt az állapotot megszüntesse. Az ideális működéstől való eltérés 

 jelenik meg, amely a viselkedés energetikai 
hátterét adja, de nem vezérli fix irányba a cselekvést. Az, hogy konkrétan mi fog 
történni, már nem a drive-tól függ, hanem egy megelőző tanulási folyamat ered-
ménye. Azok a tevékenységek, amelyek korábban csökkentették a drive-ot, tehát 
sikeresen kielégítették az adott szükségletet, megismétlődnek és szokássá rögzül-
hetnek. 

A drive akkor lép működésbe, ha a szervezet felborult homeosztatikus egyen-
súlyát nem képes önmaga spontán módon helyreállítani, vagy ha magasabbrendű 
(nem homeosztatikus) szükségletről van szó. Nem minden szükséglethez tartozik 
drive (pl. a vitaminhiány pótlására nincs közvetlen pszichés késztetés). A szük-
ségletek kielégítésére irányuló hajtóerőt -nak nevezzük. A 

-ok tanulhatók, kondicionálással jönnek létre. Azok a tárgyak, helyzetek, ame-
lyek az elsődleges drive-val asszociatív kapcsolatba kerülnek, tehát az adott szük-
séglet kielégítésében szerepet játszanak, maguk is motívummá válnak (pl. a pénz 
már önmagában is motivál, pedig nem elégíti ki közvetlenül a szükségleteinket).  

A drive erőssége függ a szükséglet mértékétől (pl. 2 órája vagy 2 napja nem 
evett) és a környezeti hatásoktól (pl. pékség látványa), amely befolyásolja a céltárgy 
(jelen esetben a táplálék) vonzerejét. Ezt a relatív vonzerőt, amely hozzájárul a vi-
selkedés irányának és energiájának meghatározásához,  ér-
téknek nevezzük. A legtöbb motiváció esetében együtt van a belső és a külső kész-
tetés, de a lehetnek olyan  (incentívek), hogy húzó inger-
ként döntően befolyásolják a motivációt. Ez esetben már nem a szükségletek, 
hanem a vágyak kielégítéséről beszélünk (éhség helyett étvágy). A  előzetes po-
zitív tapasztalatok alapján kialakult fogékonyság, vonzódás olyan dolgok iránt, 
amelyek korábban részt vettek valamely szükséglet kielégítésében. Amire vágyunk, 
az viselkedésünk céljává válik. Ha a motivált viselkedésnek nincs közvetlen szük-
ségletalapja, akkor a primer drive-ok helyett más tényezők (pl. az érzelmek, érde-
kek, szokások) adják a tevékenység energetikai bázisát. 

Tudatos döntésre  "csinálja, ne csinálja, hogyan csinálja"? - általában a motivá-
ciós állapot kialakulása után kerül sor.  Gyakran több út vezet a célhoz, s ez válasz-
tást tesz szükségessé. A  a cselekvés elhatározása után fellépő jellegzetes 
feszült lelkiállapot, amely mindaddig fennáll, amíg az egyén a kitűzött célt el nem 
éri. A motivált viselkedés akadályozása t vált ki, amely t eredmé-
nyezhet. A szocializáció során megtanuljuk, hogy akadályoztatott helyzetben is 
fenntartsuk a célt, és megtaláljuk a cél elérésének szociálisan elfogadott kerülő-
útjait. 

szükséglet

pszichológiai síkon késztetésként, drive-ként

 elsődleges drive másodlagos 
drive

incentív (jelentéssel bíró)

környezet hatásai ösztönzőek

vágy

szándék

frusztráció agresszió

szükséglet

pszichológiai síkon késztetésként, drive-ként

elsődleges drive másodlagos 
drive

incentív (jelentéssel bíró)

környezet hatásai ösztönzőek

vágy

szándék

frusztráció agresszió
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A motívumok két fő csoportját az alapvető és a humán-specifikus motívumok 
alkotják, melyeken belül további megkülönböztetések tehetők. 

1.) Az  (ösztönös motívumok, emberben, állatban egyaránt 
megvannak) lehetnek

-  (az önfenntartást szolgáló, belső állandóságot 
biztosító motívumok): evés, ivás, hőmérsékletszabályozás, vizelet és székletürítés, 
alvás-ébrenlét;

- : szaporodás, utódgondozás, segítő viselkedés; 
- : szenzoros élménykeresés, exploráció, manipuláció.
2.)  (csak emberre jellemző, tanult motívumok) 

lehetnek
- , amelyek kívülről irányítottak és eszköz jellegűek (a 

motivált cselekvés eszközként jelenik meg). Ez a motívum valamilyen külső 
tényező által befolyásolt (pl. reklám), vagy valamilyen cél elérését (pl. sikeres vizs-
ga) szolgálja.

- , amelyek belülről irányítottak és önjutalmazó jellegűek. 
A cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet, tehát a cselekvés maga a 
végső cél.  Az intrinzik motivációt alááshatja, ha a viselkedést előre jutalomhoz 
kötik (az utólagos, váratlan jutalom nem befolyásolja). A külső megerősítés hatá-
sára a motiváció eszköz jellegű, extrinzik motivációba fordulhat át. Megtanuljuk, 
hogy az adott viselkedéssel valamit elérhetünk. 

A humán-specifikus motívumok közül csak néhány - a rekreáció szempont-
jából fontos - motívumfajtát emelünk ki. 

Az altruizmus olyan viselkedés, amely hasznos vagy kedvező egy nem rokon 
személy számára. Az evolúciós pszichológia szerint az önzetlenség viszonosságot 
vált ki, kölcsönös előnyökkel jár mindkét fél számára, és elmélyíti a kapcsolatot. 

A kíváncsiság-motívumok alapvető motívumok, embernél és állatnál egyaránt 
létező, önálló hajtóerőt jelentenek. Az embereknél a kíváncsiság fogalmába 
tartozik: 

- a szenzoros ingerlés iránti szükséglet;
- a környezet felfedezésére és új, izgalmas helyzetek találása iránti késztetés 

(exploráció); 
- a környezet manipulálása (pl. tárgyak babrálása) iránti késztetés. 
Unalom lép fel, ha a környezeti ingerlés alapvető szintjét nem tudjuk kielégíteni. 

Ennek alapján a homeosztatikus motivációk körébe is sorolhatnánk ezt a motívu-

 alapvető motívumok

homeosztatikus motívumok

társas motívumok
kíváncsiságmotívumok
Humán-specifikus motívumok

extrinzik motívumok

intrinzik motívumok

A segítő viselkedés motívuma (altruizmus)

Kíváncsiság-motívumok

alapvető motívumok

homeosztatikus motívumok

társas motívumok
kíváncsiságmotívumok
Humán-specifikus motívumok

extrinzik motívumok

intrinzik motívumok

A segítő viselkedés motívuma (altruizmus)

Kíváncsiság-motívumok
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mot, azonban  azoktól eltérően  van egy olyan jellegzetessége, hogy 
. Az emberek folyamatosan keresik a kellemes ingereket, melyek rendsze-

rint érzékszervi vagy esztétikai élményt eredményeznek. 
Az (izgalmi állapot, pszichés aktivitási szint) elmélete szerint a 

drive (és az általa előidézett izgalmi szint), valamint a teljesítmény hatékonysága 
között összefüggés van. Létezik egy olyan aktivitási szint, amely mellett a telje-
sítmény és egyben a viselkedés szerveződése optimális. Ez alatt, illetve e fölött 
romlik a teljesítmény. Az elmélet szerint közepes mértékű ingerlésre van az em-
bernek szüksége. 

A szükséglet mértékét a személyiségtípus alapvetően befolyásolja (minden-
kinek más az optimális izgalmi szintje). Az introvertált (csendes, társaságkerülő és 
befelé forduló, ingerlést kevésbé igénylő) személyek érzékenyebbek a túlinger-
lésre, és kevésbé keresik az új ingereket, mint az extrovertált (gátlásoktól mentes, 
társaságkedvelő, ingerlést kereső) személyek. Zuckerman szerint az embereknek 
van egy nek nevezett személyiségdimenziója. A magas szen-
zoros élménykereséssel jellemezhető emberek folytonosan új, összetett, változa-
tos, izgalmas élményeket keresnek. Az élménynek pozitívnak kell lennie, amely 
eredhet az élmények intenzitásából vagy szokatlanságából. 

Ez a hajtóerő kapcsolatban áll a kíváncsisággal, és sokféleképpen megmu-
tatkozhat. Az egyedfejlődés korai szakaszában megjelenik, és az "én csinálom" él-
ményben nyer kifejeződést, és összekapcsolódik az "én vagyok" élményével. A 
kompetenciamotívum arra készteti az embert, hogy hatékony legyen, és azzal a 
pozitív érzéssel tölti el, hogy képes a világ "hozzáértő" kezelésére. A kompe-
tenciamotívum lehetőségei határtalanok, mert mindig lehet új és új készségeket 
tanulni, és a régieket is lehet egyre magasabb szinten művelni. Ide tartoznak az 
ismeretek  is, melyek a tanulás és a megértés örö-
mét nyújtják.  

Teljesítménymotivációnak nevezzük a saját magunkkal szembeni elvárásokat, 
azt a vágyat, hogy jól (jobban) végezzük dolgainkat, örömet leljünk bizonyos aka-
dályok leküzdésében. Ide sorolhatók a 

is, amelyek esetében a folyamatnál lényegesebb a 
végeredmény. A teljesítményszükséglet tanult jellemző. Az a feladatok 
teljesítésére vonatkozó előzetes célkitűzés, amit magunktól elvárunk. Az igény-
szint korábbi tapasztalatok vagy becslések alapján alakul ki, és meghatározza a tel-
jesítménymotiváció mértékét a feladatvégzés közben, továbbá azt, hogy az ered-

telítődése nem 
lehetséges

optimális arousal 

szenzoros élménykeresés

Kompetenciamotívum (hatékonyság, hozzáértés)

elsajátítására irányuló belső motívumok

Teljesítménymotiváció

képességek fejlesztésére és a kreativitás kibonta-
koztatására irányuló belső motívumok 

igényszint 
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lehetséges
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szenzoros élménykeresés

Kompetenciamotívum (hatékonyság, hozzáértés)
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ményeket, sikernek vagy kudarcnak értelmezzük. Ha a teljesítmény eléri, vagy 
meghaladja igényszintünket sikernek, ha nem kudarcnak tartjuk. Siker esetén 
emeljük az igényszintünket, sorozatos balsiker esetén lejjebb kerül az igény-
szintünk.

A teljesítménymotivációra ható tényezők:
- igényszint, 
- korábbi kudarc- és sikerélmények,
- személyiségjellemzők (sikerorientált vagy kudarckerülő alkat).
A célok elérését két jellegzetes belső hajtóerő irányítja:
- a sikernek előlegezett öröm és
- a kudarctól való félelem.
Az elismerés mértékének és az esetleges kudarc súlyának függvényében alakul 

ki a kihívást megközelítő vagy elkerülő viselkedés. 

Az emberben benne rejlő késztetés, hogy a képességeit kibontakoztassa. Az 
önmegvalósítás motívuma összetett jelenség: részben a személyiség belső szük-
ségleteiből fakad, másrészt hatnak rá a feladat, a cél felismeréséből fakadó racio-
nális elemek. A kettő együtt határozza meg a cselekvés tartalmát és irányát. 

Maslow szerint a szükségletek hierarchikus rendszert alkotnak, melyek piramis-
szerűen épülnek egymásra. A híres maslow-piramis a motiváció-kutatás alaptétele. 
Az 1940-50-es években kidolgozott elmélet szerint a szükségletek 5 szinten he-
lyezkednek el, és az alacsonyabb rendű szükséglet kielégítése maga után vonja a 
következő szinten lévő megjelenését. Eszerint mindig működik valamilyen hajtó-
erő az emberben, soha nincs "motivációs csend". 

1.) A piramis alján az alapszükségletek, a  
helyezkednek el (evés, ivás, alvás, szexualitás stb.).

2.) A létfenntartás megteremtése magával hozza a 
kialakulását, amely a fizikai védettség és a kiszámíthatóság igényét jeleníti meg 
számtalan formában (személyes biztonság, stabilitás, anyagi biztonság, balesetek, 
betegségek elleni védekezés).

3.) A az ember társas lény mivoltából fakadnak. Szociális 
szükséglet: a kapcsolatteremtési és az összetartozási szükséglet (barátság, intimi-
tás, viszonzott szeretet).

4.) Az ember igyekszik megtalálni helyét a társai között, ebből fakad az 
: szeretné elfogadtatni magát, elismertetni egyéniségét, képes-

ségét, rátermettségét (önbecsülés, státuszigény, hírnév).

Önmegvalósítás

A szükségletek hierarchikus rendje

létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek

biztonsági szükségletek 

szociális szükségletek 

elis-
merés iránti szükséglete

Önmegvalósítás

A szükségletek hierarchikus rendje

létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek

biztonsági szükségletek

szociális szükségletek

elis-
merés iránti szükséglete
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5.) A piramis csúcsán az áll. Az emberek egy része erős 
késztetést érez arra, hogy képességét, tehetségét maximálisan kihasználja.

Maslow később az 5-szintű piramist kiegészítette a  (megértés, megis-
merés, tudás) és az (szimmetria, rend, szépség) kel, így a mo-
dellt 7 szintűre bővítette. 

Az első négy szintet a alkotják, amelyek hiánymotivált viselke-
dést hoznak létre. Ezek a motívumok átszínezik, torzítják az ember valóságérzetét. 
Az ilyen ember a  körülményeket és a társait is aszerint ítéli meg, hogy segítik, vagy 
gátolják szükségleteinek kielégítését. Az emberek döntő többsége a hiánymotí-
vumok valamely szintjén él. A tartósan kielégítetlen szükségletek különböző testi-
lelki megbetegedéshez vezetnek.  Ezek a motívumok a kielégülés után átmenetileg 
megszűnnek, egy ideig nem motiválják az egyént. A három magasabb szinten lévő 
szükségletek a , melyek nem szűnnek meg egy bizonyos szint 
elérése után, hanem folyamatos fejlődésre késztetnek, és nincs meg bennük a hi-
ánymotívumoknál tapasztalható kielégülés. Az ember veleszületett tendenciával 
rendelkezik a személyes fejlődésre és a pozitív változásra. Carl Rogers, a huma-
nisztikus pszichológiai irányzat egyik alapítója szerint: alapvető motiváló erő az 
önmegvalósítás (késztetés a szervezet minden potenciális képességének kitelje-
sítésére), mely az alacsonyabb szinten lévő szükségletek kielégítési módját is be-
folyásolja. Az ember olyan kielégülési formát keres, amely által leginkább kife-
jezheti önmagát. 

Maslow-piramis

Rendszerint több szükséglet van egyidejűleg jelen, és kielégítésük más-más 
viselkedést igényel. Ilyenkor fontossági sorrend alakul ki, melyet több tényező is 
befolyásol, de meghatározó a szükséglet piramisban elfoglalt helye. Minél ala-
csonyabb szintű a szükséglet, annál erősebb a kielégítésére irányuló igény. Minél 
magasabb egy szükséglet, annál változatosabbak a kielégítési módjai, viszont 
sérülékenyebbek, könnyebben elnyomhatók.

önmegvalósítás szükséglete

kognitív
esztétikai szükségletek

hiánymotívumok

növekedési motívumok

 

 

önmegvalósítás szükséglete

kognitív
esztétikai szükségletek

hiánymotívumok

növekedési motívumok
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Elismerés iránti szükségletekElismerés iránti szükségletek

Szociális szükségletekSzociális szükségletek

Biztonsági szükségletekBiztonsági szükségletek

Létfenntartási szükségletekLétfenntartási szükségletek

Növekedési 
motívumok

Hiány-
motívumok 



IV.2.  A rekreáció motivációs rendszere 

A rekreációs tevékenységek 
általában komplex hatást fejtenek ki,

biológiai faktorok és a korai szocializációs tapasztalatokra 
épülő, önkifejezést célzó tényezők

A rekreáció tervezésekor is figyelembe kell venni a motívumok rendszerét. 
Csak akkor érhető el számottevő rekreatív hatás, ha az adott tevékenység valami-
lyen formában "rezonál" az éppen aktív szükségletekre. 

 tehát több szükséglet együttes kielégítésére 
(csökkentésére) adnak lehetőséget. Például egy futóklub tagjaként a rendszeres 
edzés és versenyezés érinti mind az öt alapszükségleti szintet. A futóedzések hoz-
zájárulnak a szervezet megfelelő fiziológiai működéséhez, amely a létfenntartási 
szinthez sorolható. A rendszeresség, az edzésprogram szabályozottsága megfelelő 
keretet ad a biztonsági igények kielégítésének. A klubjelleg a valahová tartozás 
érzetét adja, míg a közös érdeklődési kör remek alkalmat teremt a baráti kap-
csolatok kialakítására. Az edzések sikeres teljesítése, az amatőr futóversenyeken 
való jó szereplés az ember önbecsülését erősíti. Ha a futás szeretete áthatja a min-
dennapokat és további tevékenységekre is ösztönöz (pl. ismeretterjesztő elő-
adások, kampányokban való részvétel, futómozgalom szervezés stb.), már az önki-
teljesedés folyamatához járul hozzá. Vannak persze speciálisabb tevékenységek, 
melyek egyértelműbben kapcsolódnak egy-egy szint szükségleteihez. Ilyen például 
a barátnőkkel folytatott beszélgetés (szociális szükséglet), egy kiállítás megtekin-
tése (esztétikai szükséglet)  de ha a barátnőmmel megyek a kiállításra, már mindkét 
szükséglet érintett -, vagy pl. a versírás (önmegvalósítás).

"A rekreációban is csak az egyén külső és belső feltételrendszere által biztosított 
tevékenységkörből választhatunk (lásd az I. számú mellékletet az akcióelméletről!). 
Hiába ajánlunk ugyanis búvárkodást olyan személynek, akinek gyermekkora óta 
víziszonya van, vagy hiába visszük az Operába azt, aki elutasítja a komolyzenei mű-
fajokat. Az egyénnek az aktuális akciós potenciáljával összhangban kell megválasz-
tani a tevékenységet. A fejlődést szolgáló tevékenységek (kreatív elfoglaltságok, 
tanulás stb.) élvezetéhez nagy mennyiségű szabad rendelkezésű aktivációs energi-
ára van szükség. Ha valaki túl fáradt, ideges, vagy nem elég fegyelmezett, akkor 
képtelen lesz leküzdeni a kezdeti akadályt: inkább olyan tevékenységet választ, 
amely kevesebb örömöt nyújt, de jóval hozzáférhetőbb." 

A rekreáció-kutatás egyik elismert szaktekintélye, Iso-Ahola (1980) szerint a 
rekreációs tevékenység mögött álló motívumok is hierarchikus rendet alkotnak. 
Az általa vázolt modell túllép a Maslow-i rendszeren, kísérletet tesz a motiváció-
kutatások eredményeinek összegzésére, és azok rekreációs vonatkozású értelme-
zésére. A szerző szerint a rekreációs tevékenység motívumrendszere a következő 
elemekből áll:

1.) A legalsó szinten a 
 találhatók: 

A rekreációs tevékenységek 
általában komplex hatást fejtenek ki

biológiai faktorok és a korai szocializációs tapasztalatokra 
épülő, önkifejezést célzó tényezők

,

7979

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



- a testalkati sajátosságok (pl. izmos, magas, sportos férfi, vagy alacsony, 
kövér nő);

- élettani állapot (pl. fáradt, álmos, energikus, éhes); 
- pszichés állapot (pl. boldog, depressziós, vidám, melankolikus); 
- szociális környezet (pl. rokonok, barátok véleménye, értékrendje); 
- gyermekkorban rögzült szokások (pl. vasárnapi mise);
- személyes vágyak (pl. a világ megismerése, művészi alkotás létrehozása). 
2.) A következő befolyásoló tényező az (aro-

usal) . Az embereknek alkatilag különböző az optimális aurosal 
szintjük, és ugyanannál az egyénnél is eltérő az aktivitásigény különböző napsza-
kokban, időszakokban és életkorokban. A különböző aurosal szint különböző 
rekreációs tevékenységformát, vagy eltérő ingererősséget igényel.  Pl. a kék jelzésű 
sípálya egy profi síelőnek nem jelent kihívást, egy kezdőben viszont félelemérzetet 
kelt, tehát magas izgalmi állapottal jár, míg a középhaladónak optimális élményt 
nyújt. 

3.) A harmadik szintet az egyén  jelentő mo-
tívumok alkotják. A sportolás, a zenélés, a kreatív kézműves elfoglaltságok mind-
mind azonnali visszajelzést adnak az egyénnek képességei használatáról, ennek 
eredményeként megtapasztalhatja, hogy kompetens-e valamiben. 

4.) A legmagasabb szinten a  rendkívül heterogén csoportja 
helyezkedik el. Ide tartoznak: 

- a szórakozási igények,
- a tanulási igények,
- a transzcendencia igények, 
- a katarzis igények,
- a relaxációs igények, 
-      a játékigények  stb.

9A rekreáció motivációs rendszere 

optimális aktivitási, izgalmi szint 
biztosításának igénye

szabadság- és kompetenciaszükségletét

rekreációs igények

optimális aktivitási, izgalmi szint 
biztosításának igénye

szabadság- és kompetenciaszükségletét

rekreációs igények
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 9 Iso-Ahola, 1980.

Biológiai faktorok és korai
szocializációs tapasztalatok 

Optimális izgalmi
állapot igénye

Szabadság- és 
kompetenciaérzet

Rekreációs
igények

Társadalmi környezet és 
szituációs hatások

Látható
okok

Rejtett
okok



A modell további érdekes sajátossága, hogy az alsó két szinten megjelenő motí-
vumokat nak nevezi, hiszen ezek általában nem tudatosulnak az egyén-
ben (nem szoktuk azt mondani, hogy megyek futni, mert gyermekkoromban sok 
tapasztalatot és élményt szereztem a futással kapcsolatosan, vagy "body"-zni já-
rok, mert ez illeszkedik az énképemhez). A magasabb szinten lévő tényezők 

, gyakran halljuk a tevékenységválasztás okaként (pl. élvezem a tán-
cot, mert szabadnak érzem magam, szeretek kertészkedni, mert jó látni a ren-
dezett, ápolt kertet, szükségem van kikapcsolódásra, szeretném megismerni a feng 
shui tanításait stb.). 

A modell másik aspektusa, hogy valamennyi motívumot érint a 
(pl. tárgyi feltételek, normák) és az hatása. Például a biológiai 

faktorok és a korai tanult minták szintjén: a testalkatom megítélését, az önmagam-
ról alkotott kép minőségét erősen befolyásolja a média által közvetített ideál (tár-
sadalmi környezet). A barátnőm empatikus támogatása miatt már nem érzem 
olyan kövérnek magam (szituációs hatás). Az optimális izgalmi szintre vonat-
kozóan: megemelkedik az izgalmi szintem, ha aerobikozás közben videofelvételt 
készítenek a csoportról (szituációs hatás), vagy azzal a plusz motivációval végzem 
a gyakorlatot, hogy vonzó külsővel kell megjelennem a munkahelyemen (társa-
dalmi környezet). A kompetenciamotívumokra vonatkozóan: a szülők és a pe-
dagógusok bátorító, támogató hozzáállása nagyban segíti a gyereket, hogy ügyes-
nek érezze magát zongorázás közben (társadalmi környezet), vagy a barátnő dicsé-
rete a zongoragyakorlásnál (szituációs hatás) elmélyíti a tevékenységben lelt örö-
möt. A rekreációs szükségletek szintjén: felerősödik a szórakozási igény, ha a ked-
venc filmem megy a tévében, vagy előtérbe kerülnek a szellemi kiteljesedés irányá-
ba ható vágyak, ha a Dalai láma előadását hallgatom (szituációs hatás). A baráti kö-
römben már mindenki tud síelni, így egyre jobban szeretnék én is megtanulni (tár-
sadalmi környezet). 

Az érzelmek ugyanúgy aktiválják és irányítják a viselkedést, mint az alapvető 
motívumok. Az érzelmek ugyanakkor kísérő jelenségei is a motivált viselkedésnek 
(pl. az éhség nemcsak erős motívum, hanem kielégítése örömforrás is egyben). 
Hasonlóságuk ellenére az érzelmeket és a motívumokat meg kell különböztetni, 
mert az érzelmek kívülről irányítottak, a motívumok pedig belülről aktiválódnak 
(Atkinson, 1997). 

kifejeződése. Leegyszerűsítve, az érzelem az én tudata saját hogy-létéről. 
Az érzelmeket mindig kísérik  (izgalmi állapot), amelyek nem 
függenek az érzelmek jellegétől, vagyis kellemességüktől vagy kellemetlensé-

rejtett okok

lát-
ható motívumok

társadalmi kör-
nyezet aktuális szituáció

IV.3. Az érzelmek

Az érzelem a külvilág jelenségeihez, eseményeihez, személyeihez történő 
viszonyulás 

vegetatív jelzések

 

rejtett okok

lát-
ható motívumok

társadalmi kör-
nyezet aktuális szituáció

Az érzelem a külvilág jelenségeihez eseményeihez, személyeihez történő 
viszonyulás

vegetatív jelzések

 

,  
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güktől. Az érzelmekkel többnyire együtt jár, hogy automatikusan megjelennek a 
 (öröm oka, mértéke stb.), valamint az emóció 

általában megjelenik valamilyen  formájában is. Az arckifejezések az ér-
zelmek kommunikációján túl azok létrehozatalában, illetve elmélyítésében is 
közreműködnek (pl. ha szándékosan mosolygunk, jobb kedvünk lesz, míg ha mor-
cosan nézünk, egy idő után feszültebbek leszünk). Az érzelmek további 

 váltanak ki (fájdalom esetén sokkal pesszimistábban látjuk a világot). Az 
érzelmek tehát komplex jelenségek, összetevőik a következők:

- testi reakciók (vegetatív izgalmi állapot),
- gondolatok (kognitív kiértékelés),
- arckifejezések,
- érzelmekre adott reakciók (cselekvések).
Az érzelmek egyik jellemzője, hogy , azaz bipolárisak: a pozitív 

érzelemnek van negatív megfelelője és viszont. Azonban gyakran előfordul olyan 
helyzet, amikor a kétpólusú érzelmet azonos érzelmi élményben éljük meg. Valami 
vonz, de egyben taszít is, valamire vágyunk, de félünk is tőle. Ez az érzelmek am-
bivalenciája (Takács, 2006). 

Az érzelmek forrásuk szerint lehetnek:
1.) Az a szervezet alapvető szükségleteinek kielégüléséhez vagy a 

kielégülés hiányához kapcsolódó szubjektív élmények. Ezek az érzelmek geneti-
kusan kódoltak és egyetemesek, tehát kultúrától függetlenül léteznek, csak kifeje-
zési módjuk lehet más és más az eltérő szocializációs folyamat eredményeként 
(öröm, szomorúság, érdeklődés, meglepődés, düh, undor, megvetés, félelem, szé-
gyen, buntudat).

2.) A tanulás útján alakulnak ki és további csoportokra 
bonthatók.

- A  önmagunk és mások magatartásához fűződő érzelmi 
viszonyulások, melyek az erkölcsi normák elsajátításával, betartásával és gyakor-
lásával kapcsolatosak (meggyőződés, lelkiismeret, huség stb.).

- Az az ember megismerő tevékenységéhez kapcsolódó 
élmények (csodálkozás, kíváncsiság, kételkedés, felfedezés öröme stb.).

- Az  az ember érzelmi viszonya a természetben, az emberi 
életben, és a művészetben meglévő széphez (rácsodálkozás, élmény-befogadás 
stb.). 

- A  az emberi akarati tevékenységgel, az akadályok leküz-
désével kapcsolatos érzelmek (önbizalom, bátorság stb.) (Takács, 2006). 

Az események egy időben általában több alapérzelmet váltanak ki, amelyek 
jellegzetes keveredései viszonylagos állandó mintázatokat alkotva jelennek meg. 

kiértékelésével kapcsolatos gondolatok
arckifejezés

érzelmi 
reakciókat

kétpólusúak

alapérzelmek 

magasabb rendű érzelmek 

morális érzelmek

intellektuális érzelmek 

esztétikai érzelmek

praxikus érzelmek
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intellektuális érzelmek
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Ezeket nak nevezzük, és legjellemzőbb megnyilvánulási formáik a 
szorongás, a depresszió, az ellenségeskedés és a szeretet (Oláh, 2005). 

Az érzelmek intenzitása befolyásolja a gondolkodást és a teljesítményt. A túl 
erős érzelmek és a túl gyenge érzelmek egyaránt csökkentik a tevékenység haté-
konyságát. Egy érzelem átélésekor hajlamosak vagyunk több figyelmet szentelni a 
hangulatunknak megfelelő eseményeknek, tehát ezek jobban rögzülnek és jobban 
előhívhatók. 

A  erős, tartós késztetés bizonyos cselekvésre, amelyet a gondolatok és 
erők koncentráltsága, adott célra való irányítottsága jellemez. A szenvedély mindig 
jelentős erőt képvisel, meghatározó módon irányítja az egyén életét. A kívánt 
cselekvés elmaradása valóságos szenvedést jelent az ember számára. A szenvedély 
jellegétől függően lehet építő, de romboló is.

A az ember érzelmi közérzetét, általános érzelmi állapotát jelzi, amely 
erőteljesen befolyásolja cselekvési készségét és a körülményei megítélését. A han-
gulatot alakító körülmények gyakran nem is tudatosak. Minden emberre jellemző 
egy alaphangulat, amely ha pozitív rezonanciájú, teljesítménynövelő tényezőként 
jelentkezik. Egyeseknél viszont könnyen és gyakran változik az emocionális alap-
állapot, ők az ún. "hangulatemberek". 

A rekreáció elsődleges mozgatórugói - a motívumok és az érzelmek - mellett 
léteznek egyéb mentális tényezők is: az attitűdök, a szokások és a célok. Ezek is 
jelentős hatással vannak a szabadidős tevékenységválasztásra. 

Az attitűdöknek fontos szerepük van a rekreációs viselkedés tanulmányozá-
sában.  Az olyan , pozitív vagy negatív viszonyulási 
minták, amelyek a múlt tapasztalatait foglalják egybe. Leegyszerűsítve: mentális 
hajlam és motoros beállítódás. Minden attitűd 

- értelmi (ismeretek, információk, gondolatok), 
- érzelmi (pozitív vagy negatív értékelés) és
- viselkedési összetevők együttese (készenléti állapot).
Bár egyes elméletek az attitűd érzelmi oldalát emelik ki, legtöbbször vélemény-

ként nyilvánulnak meg ("a síelés veszélyes", a "tánc felvidít" stb.). Az attitűdök 
számos funkciót (értékkifejező, énvédő, ismereti funkció stb.) töltenek be, de jelen 
esetben a viselkedések irányításában betöltött funkciójukat vizsgáljuk. Az attitű-
dök  (nem 100%-os!) . Azok az attitűdök, 
amelyek erősek és közvetlen tapasztalaton alapulnak (a barátnőm eltörte a lábat 

emocionális vonás

szenvedély

hangulat 

IV.4. Attitűdök, szokások, célok 
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síelés közben), jobban bejósolhatóvá teszik a viselkedést. Bizonyos személyeknél 
az attitűdök erősebben, míg másoknál kisebb mértékben hatnak a viselkedésre. A 
magatartás és az attitűdök között kétirányú kapcsolat van, kölcsönösen alakítják 
egymást.

A hétköznapi életvitelben megnyilvánuló szokások , 
amelyek gyakori ismétlések útján jönnek létre, és kényszerítő erejű, belső szükség-
letként működnek. Az azonos ismétlődések következtében az agykéregre ható 
ingerek egységbe rendeződnek, ezáltal az egyén gépiesen, külön tudati ellenőrzés 
nélkül hajtja végre a cselekvést. A szokás kialakulásának előfeltétele a végrehaj-
táshoz szükséges készségek megszerzése. A szokások rendszere nagymértékben 
tehermentesíti a tudatot, támogathatja, ugyanakkor gátolhatja is az egyén fejlő-
dését. Az  és a tehetetlenség fogalmakkal mutat asszociatív kapcsolatot. A 
szokás elsődleges funkciója a , a társadalmi kapcsolatok alakításának és a 
gondolkodásmódnak a . A szokás - gyakran észrevétlenül - együtt 
változik a világgal, így kiegyenlíti, eltakarja a változások lényegi elemeit. Néha 
viszont merevvé válik, és meggátolja az egyént a továbblépésben. 

A társadalmi szinten érvényesülő szokásokról többet tudunk, mint az egyén 
szintjén működő folyamatokról. A hazai szabadidős szokásokat vizsgáló szocio-
lógiai kutatások nagy általánosságban megmutatják, milyen tevékenységek, milyen 
gyakorisággal vannak jelen a lakosság életvitelében, és a rekreációs szokásokat te-
kintve milyen tipikus rétegek jönnek létre (lásd a célcsoportokkal foglalkozó fejezetet!).  A 
trendkutatás a szokások társadalmi szintű változási irányait jelzi előre. Nincs azon-
ban ma még általános érvényű módszertanunk arra, hogy az egyének szintjén ho-
gyan tudunk hatékonyan beavatkozni a szokások formálásába. Az azonban biztos, 
hogy a szokások ot kínálnak a világban 
való létezéshez, így a szokásokat folytatni könnyebb, mint megújítani. A szokások 
ellen hatnak az ötletek, a felismerések, a friss tapasztalatok és az új szokások. 

A célok a  az emberi tudatban (Kis, 
2004), melyek az egyén motivációs rendszerébe beépülve fejtik ki 

hatásukat. A célok általában kapcsolatban állnak valamely szükséglet ki-
elégítésével. A célok fontos, de nem mindenható elemei a viselkedésnek. Egyrészt 
a célkitűzés még nem jelent automatikus tevékenységet (pedig mennyivel egysze-
rűbb lenne, ha így lenne!), másrészt a célok a megvalósulás folyamán változhatnak, 
aktualizálódhatnak a körülmények függvényében. 

A rekreáció is lehet célvezérelt szándékos tevékenység, bár egyesek úgy vélik, 

Szokások
automatizálódott cselekvések

állandóság
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szabályozása

gazdaságos, kényelmes és kipróbált működési mód
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tudatos cselekvés eredményének eszmei előképei

tevékenység-
ösztönző 
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hogy a szabadidőt nem kell irányítani, csak teret kell engedni a spontán kialakuló 
tevékenységnek. Kutatások igazolják azonban, hogy a 

, gyakran az egyén nem tud vele mit kezdeni, gyakor-
latilag észrevétlenül "elfolyik". Csíkszentmihályi szerint ilyenkor (a semmitte-
véskor) a legnagyobb a tudat rendezetlensége, a pszichés energiák - lekötöttség 
híján - szabadon "garázdálkodnak", és leginkább negatív érzések (szorongás, 
félelmek, harag, féltékenység stb.) létrehozatalában "mesterkednek".  Ezzel szem-
ben a célok megfogalmazása már önmagában is pozitív érzelmeket válthat ki, 
hiszen felidézi a múltbeli, vagy elővételezi az elkövetkezető kellemes élményeket. 
Ahogy korábban láttuk, számos rekreációs tevékenységben természetszerűen 
benne van a produktumigény (horgászat, zongorázás, tenisz stb.), amely viszont 
egyértelműen feltételezi a célok jelenlétét.

A rekreációs célok megfogalmazása , 
az időmenedzsmenttel. Egyes szakemberek azt mondják, hogy a szabadidős terve-
zés nem gátolja, hanem erősíti a spontaneitást. Ezt a látszólagos ellentmondást 
azzal lehet feloldani, hogy a tervezésnél hagyni kell "funkciótlan" spontán felhasz-
nálható órákat is, másrészt a jó szabadidő-terv alternatívákban gondolkodik. A 
tervezés azzal erősíti a spontaneitást, hogy félreteszi, (garantálja) számára az időt 
(Leitner, 1996). 

A rekreációs célkitűzés azt is jelenti, hogy az egyén 
, úgy dönt, kiszáll a szokások sodrából. A rekreáció céljai lehetnek általá-

nosak (élmény, vidámság stb.) és konkrétak (pl. győzelem a teniszmeccsen). A sza-
badidőben is beszélhetünk rövidtávú (pl. részvétel egy táncos buliban), középtávú 
(pl. tánctanulás egy tánciskolában) és hosszútávú célokról (pl. fellépés egy színpadi 
táncprodukcióban).  Az általános célok többnyire a szabadidő filozófiája által 
megfogalmazott, rekreációs funkciókból indulnak ki, és nyernek egyéni értelme-
zést. Az ideális céltervezésben a hosszútávú és a rövidtávú célok az általános cé-
lokból következnek. A konkrét célok általában mérhetőek, és egyértelmű vissza-
jelzésre adnak lehetőséget. A szabadidős célok megvalósítása hozzájárul 

 (Maslow piramis 4. szint), és segítenek a negatív szabad-
időhasználati módok csökkentésében (szabályozatlan tévénézés, videojáték, túl-
zott alkoholfogyasztás stb.). Ez persze feltételezi az önismereten alapuló reális cél-
kitűzés képességét. 

A rekreációs élmény jellemzőinek feltárása előtt tisztáznunk kell, hogy mit is 
értünk olyan hétköznapi kifejezéseken, mint jóllét, boldogság, élvezet, öröm és él-
mény. A jegyzet terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé a téma részletes ismer-

tervezetlen, strukturálatlan sza-
badidőhöz "nehéz hozzáférni"

szoros kapcsolatban áll a szabadidő tervezésével

felelősséget vállal a szabad-
idejéért

az egyén 
önbizalmának erősödéséhez

IV.5. Pozitív emocionális állapotok 
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tetését, ezért csak a legfontosabb jellemzők ismertetésére szorítkozunk. A köz-
nyelvben általában keverve használjuk ezeket a pozitív életérzéseket kifejező sza-
vakat anélkül, hogy tudatosulna azok eltérő szerepe az életminőség alakulásában. 
Nem az a cél, hogy elszánt nyelvújítóként "helyre tegyük" a kaotikus nyelvhasz-
nálatot, hanem az, hogy a különbségek érzékeltetésével megkeressük a rekreáció 
lehetséges kapcsolódási pontjait. 

A jóllét (jól-lét) az egyén optimális létezése, amelyet az  (mint pozitív 
kognitív állapot) és a  jellemez. A jóllét esetében is 
beszélhetünk különböző fokozatokról. Szentmártoni (2007) szerint a jóllét 
alapfokon azt jelenti, hogy "jól funkcionálni", amikor is a test valamennyi szerve - 
valamint az egyén, mint egység - rendben teszi a dolgát. A következő szint a "jól 
érezni magunkat" állapota, amikor az egyes funkciók jó működését észleljük, és 
pozitívumként meg is éljük. A legmagasabb szint a "jól lenni" stációja, amikor az 
ember a belső természete szerint él, egységben van önmagával és a világgal. Ez azt 
jelenti, hogy az egyén ismeri és elfogadja aktuális kompetenciáit, megteszi, amit 
meg tud tenni, ugyanakkor megbékél a sorssal is. A jóllét egyfajta "összerende-
zettség", azaz az önismereten alapuló . A 
hierarchia élén álló "jól lenni" állapot nem feltételezi szükségszerűen az első két 
szint meglétét, azonban ez a legjelentősebb faktor a szubjektív életminőség vonat-
kozásában (pl. lehet az ember elégedetett, sőt önkiteljesedő akkor is, ha valamilyen 
betegségben szenved, vagy fogyatékkal él). A jóllétnek önálló kategóriaként való 
elfogadása feltételezi, hogy létezik a boldogság és a boldogtalanság között egy 
köztes tartomány, amelyből mindkét irányba könnyű az elmozdulás.  

. Jólétről akkor beszélünk, 
amikor az ember az alapvető igényeinek megfelelő egzisztenciális körülmények 
között él. A két állapot  egy bizonyos szint fölött  már nem függ össze. Hiába nö-
vekszik ugyanis az életszínvonal, az alapvető anyagi szükségletek kielégülését 
követően már nehéz az emberek közérzetében további pozitív változást előidézni.  

A boldogság egy , amely mindig tartalmaz 
valamilyen . Előfordul, hogy a mély érzelmet kiváltó tör-
ténés maga nem is élvezetes, mégis a megtapasztalás után újra vágyunk rá. A bol-
dogság általában mellékhatásként jelentkezik, amikor az ember önmagánál na-
gyobb ügynek szenteli magát. Ilyenkor valaki másra, vagy valamilyen külső dologra 
(pl. család, istenhit, hazaszeretet stb.) koncentrálunk, tehát eltávolodva az éntől, 
egy boldogabb én születik meg. Ezekben az időszakokban 
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tartós negatív érzelmek hiánya

céltudatosság és a cselekvési készségek együttese
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nyer.

életörömnek

jóllét boldogság

Élvezet
szükségletek

vágyak kielégülését kísérő kellemes érzés

a legkönnyebben elérhető poten-
ciális örömforrás. 

 Gyakran boldogságnak hívjuk azt az állapotot, amikor az általános jól-létet 
valamilyen (várt vagy nem várt) "jóság" teszi teljessé és emlékezetessé (pl. gyer-
mekszületés). Ugyanakkor az is boldogság, amikor egy élmény intenzitása olyan el-
söprő, magával ragadó, hogy teljesen átszínezi a hétköznapi valóságot (pl. sze-
relem). A tartós boldogság csendesebb, rendezettebb, és harmonikus alapviszo-
nyok szükségesek hozzá. A boldogság együtt jár az ember energiáinak növeke-
désével, viszont a többletenergia még nem szükségszerű indikátora a boldog-
ságnak. A boldogságot más szóval  is nevezhetjük. Ma már tudjuk az 
orvostudomány jóvoltából, hogy a boldogság képessége részben genetikusan kó-
dolt. Lokalizálták ugyanis azt az agyterület, amelynek elektromos ingerlése bol-
dogságérzetet eredményez.

A  és a  egymáshoz közeli fogalmak, csak míg a boldogság-vágy 
minden kultúrában a legfőbb mozgatóerő, addig a jóllét által teremtett béke, har-
mónia kevésbé vonzó perspektíva. Míg a boldogság megfoghatatlan, mindig kísé-
rőjelenség, addig a jóllét megvalósításához lehet eszközöket rendelni. A tapasztalat 
azt mutatja, eltérés van aközött, amit az emberek gondolnak, hogy boldoggá teszi 
őket és aközött, ami valóban azzá tesz. A leggyakoribb boldogságforrásként az 
egészséget, a jó családi kapcsolatokat és az anyagi biztonságot említik, míg az élet 
legboldogabb időszakainak felidézésekor ezek a szempontok legfeljebb háttérként 
(a jóllét összetevőiként) jelennek meg, és mindig valamilyen kifejezhető egyedi 
öröm koronázza meg az adott életszakaszt. A pozitív pszichológia irodalmában 
gyakran szinonim kifejezésként használják a kettőt (Lyubomirsky, 2008). A 
szerzők szívesebben beszélnek jóllétről, mert tudományosabban hangzik, míg a 
boldogság inkább irodalmi, filozófiai kategória. 

Az élvezet a biológiai programunknak megfelelő , vagy a társadalmi 
hatások által belénk "nevelt"  valamelyikének  
Sok ember életében az általuk tapasztalt örömöknek csaknem egyetlen fajtáját je-
lenti. Akár az egyik legintenzívebb érzés is lehet, amennyiben a feszültség hosszan-
tartó és erős volt. Az élvezet csúcspontszerű és tünékeny. A kielégítést követően 
hirtelen megszűnik, és motiválatlan állapot (nyugalom, megkönnyebbülés) jön lét-
re. A szükséglet kielégülését követően helyre áll az egyensúly, de az Én nem válik 
komplexebbé (fejlettebbé). Az élvezetek hajszolhatók, intenzitásuk fokozható. 

Az élvezetkeresés reflexe beépült génjeinkbe, mint 
Ezek az ösztönök eredetileg a lét-, illetve a fajfenntartást szolgálták. 

Ma viszont - amikor valamennyi szükségletünk kielégítésére iparág épül - nagy ve-
szélyt jelent genetikai programunk vak kiszolgálása. Az extázis-igény, a transz-

 .
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cendencia utáni vágy például egyidős az emberiséggel, csak míg őseink rituális 
énekek és táncok formájában önmaguk biztosították az élményt, addig a modern 
ember már csak egészségkárosító kemikáliák segítségével képes valami hasonló, 
mesterkélt élvezet megtapasztalására. A civilizációs fejlődés újabb és újabb 
(ál)szükségleteket teremt, majd azokat üzletszerűen kielégíti. A nyomasztó túlkí-
nálat eredményeként összezavarodtak belső iránytűink. Már nem tudjuk, hogy mi 
kell a szervezetünknek és főleg, hogy miből mennyi (lásd túlsúly, mint népbe-
tegség!). Általános elvként tehát rögzíthetjük: ami jól esik, még nem biztos, hogy 
javunkra is válik. 

Az öröm - mint  - a legátfogóbb kategória, amelybe a hangulatja-
vulástól kezdve a csúcsélményig szinte valamennyi pozitív érzés beletartozik. A 
pozitív szinonim fogalom.  Az öröm és az élmény ugyanaz a jelenség, csak 
más-más nézőpontból megközelítve. Az öröm az ember belső érzését fejezi ki, míg 
az élmény annak forrására, a történésre koncentrál.  A valódi örömtől meg kell kü-
lönböztetni a , amely nem fejezi ki az egyén hangulatát (nem jelent 
fiziológiás változást), csak a gondolatokban és esetleg külső jegyekben (mimika) 
létezik. Valójában színlelt érzés, inkább érzésekből szőtt gondolat, amelynek sem-
mi köze a valódi emocionális tapasztalathoz (Fromm, 1998).

Az örömök között különbségeket tehetünk aszerint, hogy honnan erednek, 
miből származnak. Az örömforrások széles skálán mozognak, kategorizálhatók és 
rangsorolhatók aszerint, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az életminőség 
javulásához. A rangsorban elől szereplő örömök tartósabbak, és morális megíté-
lésük is kedvezőbb. 

1.) Egységöröm, közösségi öröm (pl. hitélmények, családi, baráti élmények).
2.) Tevékenységöröm, funkcióöröm (pl. játék, alkotó tevékenység, tánc, ének-

lés, sport).
3.) Érzékszervi öröm, testi öröm, intellektuális öröm, esztétikai öröm (pl. az 

ízek, a mozgás, a problémamegoldás öröme, egy gyönyörű táj látványa).
4.) Teljesítményöröm, eredményöröm (konkrét cél megvalósítása), verseny-

öröm (küzdelem és a győzelem öröme).
5.) Az újdonság öröme, a felfedezés öröme, a változás öröme (pl. utazás, idő-

járás-változás).
6.) A negatívumok megszűnéséből származó öröm (feszültségoldás, veszély 

elmúlása).  
7.) A szerzés öröme (vásárlás, gyűjtés).

Öröm
alapérzelem

élménnyel 

 pszeudo-örömöt

Az örömök fajtái

Öröm
alapérzelem

élménnyel

pszeudo-örömöt

Az örömök fajtái
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8.) A szerencse öröme (nyeremény).
9.) Az álmodozás öröme (elképzelt öröm).
10.) A fájdalom öröme (mazoista öröm).
11.) A szerek öröme (alkohol, kábítószer okozta öröm).

Az 1-4.) örömfajta járul hozzá leginkább a boldogságérzet kialakulásához. Míg 
az 1.) és a 2.) egyetemes örömforrás, addig a 3.) pontban felsorolt örömfajták 
inkább alkat-függőek: egyeseknek a testiség, másoknak egy jó beszélgetés, valaki-
nek pedig egy csodálatos koncertélmény eredményezi ugyanazt az örömte-
lítettséget. A felfedezésben, az újdonságkeresésben rejlő örömök jelentik a turiz-
mus fő motívumát. Az 5-7.) örömfajták rövid, átmeneti jellegűek, és általában 
nincs bennük a többé válás, a személyes fejlődés lehetősége. A 9-11.) kategóriát a 
nem valós, vagy a mesterségesen előállított "kvázi-örömök" alkotják. A valóságban 
megtapasztalható élmények gyakran összetettek, több forrásból merítik energiá-
jukat.

A fentieken túl gyakran vált ki örömet valamilyen nem várt kellemes esemény, 
történés is, amely rövidtávon javítja a hangulatot (találkoztam egy régi ismerőssel, 
kisütött a nap, észrevettem egy szép madarat, rám mosolygott az eladó stb.). A 
"pillanat-örömei" eredhetnek bármelyik örömforrásból. Létrejöttükben csekély a 
szerepünk, legfeljebb nyitottsággal, fogékonysággal elősegíthetjük érkezésüket.

Korunk leggyakoribb örömforrása a "materiális vágyak" teljesüléséből, a fo-
gyasztásból származó élmény, amelyet az újdonság varázsa és a szerzés öröme 
vezérel. 

Meglehetősen ellentmondásos a birtoklás és az öröm kapcsolata. 
(egészség, anyagi biztonság, tiszta levegő stb.) 

, mivel beépülnek az elégedettségi faktorok sorába, és természetes részét ké-
pezik életvitelünknek. Legfeljebb akkor örülünk, ha valamelyik elvész, majd újra 
megkerül. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyekhez mély élmények 
tapadnak (pl. az első teniszütőm, az apám levele stb.), ezek megléte mindig jó ér-
zéssel tölti el az embert. Mindemellett illúziónak tűnik a sokszor idézett Simone 
Weil gondolat, mely szerint "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk". 
A meglévő utáni vágy önellentmondás. Itt inkább arról lehet szó, hogy a meg-
lévőnek tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, azaz értékeljük, amink van. "Az em-
berek boldogabbak, ha hálásak azért, amijük van" (Layard, 2007). A gondolatok 
hatással vannak az érzelmekre. Az elsajátítható és - napi szintű 
gyakorlással - általános életszemléletté alakítható. A dolgok és a történések érté-
kelés-szempontú megközelítése - pozitív jellegének kognitív úton történő felis-
merése - változatos örömök megélését teszi lehetővé. 

A meglévő dol-
gok önmagukban nem jelentenek öröm-
forrást

"értékelés képessége" 

A meglévő dol-
gok önmagukban nem jelentenek öröm-
forrást

"értékelés képessége"
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IV.6. Az áramlatélmény (flow)

a tevékenységbe való teljes bevonódás élménye, a tevékenységöröm magas szintű 
változata, amikor
minden más eltörpül mellette

pszichikai energiaráfordítást igényelnek

Felkészültséget és a képességek magas szintű használatát igénylő feladat

Ha egy tevékenység - akár szabadidős, akár kötelező elfoglaltság  teljesen leköti 
a figyelmünket, és teljesen belemerülünk a folyamatba, különleges élményben, ún. 
áramlatélményben (angolul: flow-ban) lehet részünk. Ezzel a jelenséggel foglalko-
zik a magyar származású, USA-ban élő professzor, Csíkszentmihályi Mihály, 
akinek kutatási eredményei a pozitív pszichológia alaptéziseivé váltak, és példátlan 
népszerűséggel terjednek az egész világon. A kutató azt vizsgálta, hogy melyek 
azok az elfoglaltságok, amelyek úgy okoznak örömet az embernek, hogy közben a 
kiteljesedés (önmegvalósítás) élményét is adják. Rájött, hogy nem a tevékenységek 
fajtája a lényeg, hanem az egyén pszichés működési módja. "Az öröm nem attól 
függ, hogy az ember mit csinál, hanem attól, hogy hogyan" (Csíkszentmihályi, 
1997). Meggyőződése, hogy akinek gyakran van flow élménye, annak jobb az élet-
minősége, és boldogabbnak érzi magát. A téma magyar nyelven hozzáférhető 
szakirodalma megtalálható a jegyzet végén összefoglalt irodalomjegyzékben, 
ebben a fejezetben csak a leglényegesebb gondolatokból adunk ízelítőt. 

A flow 
 annyira átszellemülünk, feloldódunk egy tevékenységben, hogy 

, vagyis bármi áron folytatni akarjuk pusztán önmagáért. 
Léteznek különösebb ok nélküli spontán, passzív örömök (dallam, szép táj, "jól 
vagyok"- spontán érzése), de a tökéletes élmények legtöbbször mégis akkor követ-
keznek be, ha szabályozott, célirányos tevékenységet végzünk, olyan feladatokat 
oldunk meg, amelyek .

A tökéletes élmény jellemzői - és az azt elősegítő feltételek - egyformák minden 
tevékenység esetében. Keletkezésének nyolc alapvető eleme van (Csíkszentmi-
hályi, 1997): 

1.) . Flow akkor 
lehetséges, ha a kihívás és az egyén cselekvési képessége magas szintű, és dinami-
kus egyensúlyban van egymással. Ha túl nehéz a feladat, először szorongást, majd 
nyugtalanságot kelt. Ha viszont az egyén képességeihez mérten túl könnyű a 
feladat, először ellazul, majd unatkozni kezd az illető. A minimális erőfeszítéssel 
megoldható feladatok egykedvűséghez vezetnek. Érdekes, hogy nem a feladatok 
és a készségek valódi szintje, hanem azok szubjektív (az egyén általi) megítélése 
dönti el, hogy mit érzünk.

a tevékenységbe való teljes bevonódás élménye, a tevékenységöröm magas szintű 
változata, amikor
minden más eltörpül mellette

pszichikai energiaráfordítást igényelnek

Felkészültséget és a képességek magas szintű használatát igénylő feladat
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10Képességek és feladatok viszonya az áramlatélményben

2.) , mikor a figyelem és a cselekvés szinte eggyé 
válik. A koncentráció a flownál olyan, mint a légzés: nem is gondol rá az ember. 

3.) : az egyén pontosan tudja, hogy mi a feladata. Még egy művészi 
alkotás előtt is megvan a belső érzet arról, hogy mit akar létrehozni (pl. a festő-
művész érzi, hogy milyen a jó kép).

4.) arról, hogy a képességek használata a kí-
vánt eredményt szolgálja, vagy akár megvalósítja a célt. Ez rendet teremt a tudat-
ban, és megerősíti az Ént.

5.) , amelynek következtében erőlködés nélkül kiszorul-
nak a tudatból a mindennapi élet frusztrációi, aggodalmai. Amíg áramlatban va-
gyunk, nincs helye az elmében a felesleges, zavaró információnak. 

6.)  amely inkább a tevékenység feletti kontroll 
lehetősége, mint annak konkrét megvalósítása.

7.) , amely nem azonos az Én hiányával, vagy a tudatosság 
hiányával. Itt az Énről való tudás hiányzik, lecsúszik a tudatküszöb alá, nem fog-
lalkozunk saját magunkkal. Az Én-tudat elvesztésével lehetőség nyílik arra, hogy 
kiterjesszük az önmagunkról alkotott kép határait, és eggyé váljunk a dologgal. 
Amikor valaki minden pszichés energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli, akkor 
ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek, amely nagyobb, mint ad-
digi Énje volt. Ez a rendszer az energiáját az adott személy figyelméből nyeri. 
Utána az Én megerősödik. Úgy tűnik, mintha az Én-tudatunk időleges feladása 

Teljes belemerülés a tevékenységbe

Világos célok

Azonnali visszacsatolás, visszaigazolás

Összpontosítás a feladatra

A tevékenység feletti uralom érzete,

Az Én-tudat elvesztése

 

Teljes belemerülés a tevékenységbe

Világos célok

Azonnali visszacsatolás, visszaigazolás

Összpontosítás a feladatra

A tevékenység feletti uralom érzete,

Az Én-tudat elvesztése
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flow

érdeklõdés

nyugtalanság

szorongás

egykedvûség

unalom

ellazulás

irányítás

Feladat
nehézségi
szintje

alacsony

magas

alacsony Képességek szintje magas

 10  Csíkszentmihályi, 2009., 47. o.
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egyenesen szükséges lenne ahhoz, hogy erős énképet tudjunk felépíteni magunk-
ban. 

8.)  az idő nem úgy múlik, mint máskor: néha felgyorsul, 
néha lelassul.

Mindenben, amit a "test" csinál, benne rejlik az áramlat lehetősége. Az emberi 
test több száz különböző funkció ellátására képes (lát, hall, érint, fut, hegyet 
mászik, énekel stb.), és ezek a cselekedetek mindegyike áramlatélménnyel járhat. 
Vannak azonban olyan tevékenységek (pl. játék, ünnepek, sport, művészet, tánc 
stb.) - az un.  -, amelyek sajátosságuknál fogva eleve elősegítik a 
tökéletes élmény elérését. Ezek a rekreáció elsődleges eszközei. Megkönnyítik az 
elmélyülést azzal, hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a minden-
napi lét valóságától. Pusztán a test mozgása nem okoz flow-t, az elmének mindig 
jelen kell lennie, részt kell vennie a folyamatban.  
Nemcsak az számít, hogy milyen lehetőséget kínál egy helyzet, hanem az is, hogy 
ezekből az illető mit vesz észre. A pszichés energiák célirányos működtetésével az 
élmények élvezetéhez szükséges készségeket ki kell fejleszteni. A zenét nem hal-
lani, hanem hallgatni kell ahhoz, hogy örömet leljünk benne. Az étkezés is csak ak-
kor válik élménnyé, ha összpontosítunk rá. 

Az áramlatot előidéző tevékenységek , és inkább belülről (intrin-
zik), mint kívülről motiváltak. A kihívások legyőzésével fejlődnek az egyén kész-
ségei, akinek megfelelő új, nagyobb feladatot kell találnia az áramlat fenntartása 
érdekében. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is 
(Csíkszentmihályi, 1997). "A flow , amely út a boldogságot jelentő 
célállomáson keresztül halad az önkiteljesülés határtalanságába" (Oláh, 2005). 

A flow azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert a fogyasztói társadalom szá-
mára olyan alternatívát kínál, amely a hedonisztikus modellhez hasonlóan az él-
ményszerűséget hangsúlyozza. Ez azonban más gyökerű élményszerűség, 

. A pszichikai energia opti-
mális befektetéséről van szó, amelyben a komfortérzésünk maximális (Pikó, 2005). 
Flow közben úgy érezzük, mintha egy energiahullámon ülnénk. Vitaminbomba-
ként hat a szervezetre, és nagymértékben befolyásolja a szubjektív jóllétünket. 

Maslow - még jóval Csíkszentmihályi előtt, 1968-ban - csúcsélményként ír le 
egy látszólag a flowhoz hasonló jelenséget. Szerinte a 

melyek változatos formát ölthetnek (szülői, misztikus, esz-
tétikai, kreatív, intellektuális élmény stb.). A csúcsélmény élesen elüt minden hét-
köznapi tapasztalattól, önmagában elégséges. Az akarat felfüggesztődik, kellemes 
félelmet érzünk, amelyet az élmény elsöprő és átható ereje vált ki. A csúcsélmény-
ben az ember leginkább önmaga, a szerepek lehullnak, ez az egyéniség és az egye-

Megváltozott időérzékelés,

áramlattevékenységek

A figyelem fenntartása kulcsfontosságú.

önjutalmazók

az út élménye

ez az él-
mény az integrált, érett személyiséghez vezető fejlődést biztosítja

csúcsélmények a beteljesülés 
legmagasabb pillanatai, 

Megváltozott időérzékelés,

áramlattevékenységek

A figyelem fenntartása kulcsfontosságú

önjutalmazók

az út élménye

ez az él-
mény az integrált, érett személyiséghez vezető fejlődést biztosítja

csúcsélmények a beteljesülés 
legmagasabb pillanatai,

.
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diség csúcspontja. Nem lehet egyszerű szavakkal leírni: romantikus, mitikus álla-
pot. Ezek életünk legboldogabb pillanatai, csak az áhítat van jelen, ez az extázis ál-
lapota. A "mennyország aktiválódik" egy kis időre, majd visszatérünk a küzdelmes 
hétköznapokhoz. Emlékeiből sokáig lehet meríteni.  

Az és a  közös sajátossága, hogy tárgyát a maga teljességében 
ragadja meg teljes figyelemmel. Mindkét esetben ego nélküli az észlelés (személy-
telen, nincsenek saját igényei), és torzul az időélmény. Önmagát igazoló pillanatok 
(vagy időszakok) ezek, magukban hordozzák saját belső értékeiket. Az áramlat 
vagy a csúcsélmény alatt nincsenek gátlások, szorongások, az ember erősnek, 
könnyednek, okosnak érzi magát, mentes mindenféle mesterkéltségtől, egyedinek 
éli meg önmagát. Míg azonban a csúcsélmény csak úgy megtörténik, addig a flowt 
szándékosan hozzuk létre és megdolgozunk érte. 

A flow-elmélet vonzó perspektívát nyújt a rekreációs szakembereknek, meg-
mutatja, hogy mi is lenne a szabadidőeltöltés tökéletes formája. A flow leglé-
nyegesebb tanulsága, hogy 

 Legfontosabb szakmai feladat ennek a 
törékeny összhangnak a keresése, azonban a rekreáció nem gondolkodhat csak 
áramlatélményekben (még kevésbé csúcsélményekben), hiszen ezek rendkívüli al-
kalmak az emberek döntő többsége számára. Ennél sokkal hétköznapibb, 
könnyebben hozzáférhető - ezáltal gyakoribb - örömök megélése a rekreáció kül-
detése, ami persze nem zárja ki, hogy flow, vagy csúcsélmény legyen belőlük. 

Azoknál viszont, akik egy konkrét elfoglaltság kapcsán rendszeres áramlat-
élményt élnek át,  Az örömszerző tevékenységre éppúgy rá 
lehet szokni, mint a kábítószerre abban az értelemben, hogy tudatos választási 
lehetőség helyett más tevékenységet kiszorító szükségszerűséggé válik. Az Én 
rabja lesz az áramlat által teremtett pszichés rend egy adott formájának, és nem 
akar többé foglalkozni mással, különösen nem az élet zavaros és bonyolult dol-
gaival. 

A korábbi fejezetek alapján tudjuk, hogy a szabadidő eltöltése önmagában még 
nem rekreáció. Ahhoz, hogy azzá váljon, valamilyen 

Eszerint a frusztrációt oldó, szorongást csökken-
tő technikák már beletartozhatnak a rekreáció értelmezési tartományába, de a 
rekreáció "igazi profilja" a pozitív érzelmek generálása (nemcsak a negatívok sem-
legesítése). Ez nem szükségszerűen egy nagy élmény, vagy intenzív öröm, hanem 
gyakran az elégedettség, a kompetenciaérzet és az energikusság formájában jelent-

áramlat csúcsélmény

az optimális élmény csak az egyénre szabott kihívás (és az ennek 
megfelelő készségkészlet) esetén következhet be.

a flow veszélyt is jelenthet.

IV.7. A rekreáció lélektani hatása

pozitív minőségi változásnak kell 
bekövetkeznie az egyén közérzetében. 

áramlat csúcsélmény

az optimális élmény csak az egyénre szabott kihívás (és az ennek 
megfelelő készségkészlet) esetén következhet be.

a flow veszélyt is jelenthet.

pozitív minőségi változásnak kell 
bekövetkeznie az egyén közérzetében.
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kezik. Sok esetben éppen az  a spontán megélést és 
 A rekreációban azokat a hétköznapi jóllétforrásokat keressük, amelyek 

létrejöttéhez az egyén tevőlegesen is hozzájárulhat. Mit várunk a rekreációtól, mi-
lyen jellegű életérzést keresünk általa? 

A rekreáció lényegét két irányból lehet megközelíteni: egyrészt örömöket 
akarunk átélni általa, másrészt vitalitásunk növekedésében bízunk. on azt 
értjük, hogy az egyén elegendő fizikai és mentális energiával rendelkezik feladatai 
megoldásához, nyitott a kihívásokra és az élményekre (tettrekészség, energikus-
ság). A vitalitás növekedhet bizonyos örömök hatására is. Ugyanakkor energiku-
sabbá válhatunk olyan tevékenységek végzésétől is, amelyek "csak" a hétköznapi 
komfortérzetünket növelik, egyfajta összerendezettséget teremtenek a tudatban, 
és kézzel fogható pozitív eredménnyel járnak (a megcélzott táv teljesítése, frissen 
sült, illatos sütemény stb.). Ily módon a reggeli kutyasétáltatás vagy a meditáció is 
lehet rekreáció. , pl. a tevékenység feletti 
kontrollon vagy a másokért tevés gesztusán keresztül. Az ilyen szabadidős elfog-
laltságok "pozitív hozadékai" fokozzák az énerőt, így rekreációnak tekinthetők. 

A - a korábban említett örömfajták közül - leginkább 
hozható kapcsolatba. A 

keresése az egyik legfőbb célja a rekreációnak, hiszen az indivi-
dualizált életforma következtében egyre erősebb hiányok mutatkoznak a szociális 
motívumok területén. Pedig a bensőséges együttlétek "értékes élvezetek", ezekből 
nyerhetők a legtöbb személyes hozadékok. 

A rekreáció az élet jó megéléséhez szükséges testi és lelki képességeket aktiválja 
és változatos örömfajták átélésére ad lehetőséget. Ahhoz azonban, hogy egy tevé-
kenység rekreációvá váljon, több körülmény kedvező összhangjára van szükség. 
Nézzük meg, hogy melyek a rekreációs élmény jellemzői?

A rekreációs tevékenység alapvetően az egyéni szabadság - korlátok közötti - 
kifejeződése. A rekreációban az egyén önként vesz részt, és a kínálkozó lehetősé-
gek közül szabadon választ. Ez a tény már önmagában is pozitív hatású, mivel a 

ét nyújtja a kötelezettségek világában ("Olyan jó érzés, hogy végre 
azt csinálhatom, amit akarok!"). A szabadság abban áll, hogy - az aktuális külső és 
belső motívumok mérlegelését követően eldönthetem, hogy melyiknek (melyek-
nek) adok teret. Gyakran előfordul, hogy nem azt a tevékenységet választjuk, 
amely a legnagyobb élvezeti értékkel kecsegtet, de ettől még a választás, a döntés 
szabadnak mondható (sőt ekkor szabad igazán, hiszen függetlenedni tudtunk a 
legerősebb hatástól). Az is lehetséges, hogy az ilyen cselekvés (pl. játék a gyerekek-
kel, kertészkedés stb.) végül több örömet okoz, mint amit eleve az élmény ígérete 
miatt (pl. mozifilm) kezdünk el. A szabad választás korlátait részben az egyénben, 
részben a körülményekben kell keresnünk. 

örömvárás terhe gátolja a rekreatív 
hatást.

Vitalitás

A közérzetjavító hatás közvetve jelentkezik

rekreáció a tevékenység, az ér-
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A kívánatos rekreációs tevékenység fajtája és intenzitása egyénenként, életko-
ronként, sőt hangulatonként nagyon eltérő, így a rekreáció erőteljesen

. Ugyanaz a tevékenység (pl. úszás) egyeseknek tökéletes kikap-
csolódást, másoknak fóbiát jelent. A személyiségstruktúrához jobban illeszkedő 
élmények könnyebben hozzáférhetőek, itt alacsonyabb az ingerküszöb. Életcik-
lusonként is változik az ember érdeklődési iránya, aktivitás igénye és fizikai álla-
pota, így hiba lehet a korábbi gyakorlathoz való görcsös ragaszkodás.  A külső fel-
tételrendszer (létesítmény, programkínálat, időjárás stb.) is meghatározza, hogy 
milyen tevékenységre van lehetőség, így a rekreáció jelenség is (hiába 
szeretnénk júliusban a Mátrában síelni, csak túrázásra lesz lehetőségünk).  

A rekreáció a hétköznapi stressztől (gondoktól, felelősségtől) való átmeneti 
elszakadás időszaka. abban nyilvánul meg, hogy kiemel abból a 
problémahalmazból, amelybe süppedve az életet egysíkúnak, többnyire nehéznek 
és rutinszerűnek látjuk. A rekreáció - kissé patetikusan fogalmazva - megemeli a 
létezés horizontját oda, ahonnan jobban rálátunk az egészre, egy átfogóbb, tárgyi-
lagosabb képet alkothatunk magunkról és a környezetünkről. A rekreáció kinyitja 
az "önmagába zárt élet kapuját". Mivel a rekreáció során javul az ember közérzete, 
a körülményeit is kedvezőbbnek ítélheti meg. A rekreáció ugyanakkor mélyen a 
hétköznapi valóságban gyökerezik, a konkrét cselekvés, és nem az illúziók világa. 

A rekreáció legfontosabb kritériuma, hogy az egyén életkorának, élet-
helyzetének megfelelő  (ez nagyon különböző 
lehet, hiszen más aktivitási szintre van szüksége egy háromgyerekes dolgozó 
anyának, mint egy olvasgató-kertészkedő nyugdíjasnak). Az igazán értékes, nagy-
mértékben rekreáló tevékenységek kezdetben ugyan energiabefektetést igé-
nyelnek, mégis a folyamat végén többlet vitalitásenergia keletkezik. Ma még nem 
ismerjük ennek élettani mechanizmusát, de az tapasztalati tény, hogy a valódi 
rekreáció mozgásba hoz, ambíciót és lendületet ad. Túlmutat a strukturális tevé-
kenységen, feléleszt, 
általa. Fizikailag és lelkileg is készen állunk a következő feladatokra. 

Az igazi rekreáció , hozzájárul egy teljesebb, harmonikusabb 
személyiség létrehozásához. Alapesetben a rekreáció korrigálja, illetve ellensú-
lyozza a munka világát. A két tevékenységnek eléggé különbözőnek kell lennie 
ahhoz, hogy egymás ellensúlyai lehessenek. Valószínű például, hogy egy ülő fog-
lalkozást végző személynek valamilyen rendszeres fizikai tevékenységben kell részt 
vennie, vagy egy egyedülállónak valamilyen közösségi rekreációs program fog 
nagyobb élményt jelenteni. Annak, aki zárt térben dolgozik, szabad levegőre kell 
mennie, hogy megújuljon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy író nem gyűjthet 
bélyeget, vagy egy építő munkás nem csatlakozhat egy túrázó klubhoz. Ez egysze-
rűen azt a kérdést veti fel, hogy az egyénnek olyan tevékenység után kell néznie, 
ami  

 egyedi, sze-
mélyiségfüggő jelenség

szituációfüggő 

Felszabadító hatása

hozzájárul 
optimális energiaszint megteremtéséhez

a személyiség összerendezetté, az érzések és a gondolatok frissé válnak 

komplementer jellegű

kiegészíti, és teljessé teszi az életét.
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A rekreáció alapjelentése az , az egészséggel, a fejlődéssel 
, és ez kizár minden olyan tevékenységet fogalmi köréből, amely valami-

lyen destruktivitást, vagy törvénytelenséget hordoz magában (pl. hiába érzi re-
mekül magát a sorozatgyilkos, tettét mégsem tekinthetjük rekreációnak).

A rekreáció komolyan számol a  lehetőségével. Ugyanazt a 
programot (pl. színházlátogatás) lehet érdeklődéssel, várakozással, élményorien-
táltsággal, vagy zsörtölődő, kritikai beállítottsággal megközelíteni. Nem kérdéses, 
hogy melyik valószínűsíti inkább a rekreációs élményt. Senkit sem lehet akarata 
ellenére "rekreálni".  

A rekreáció nemcsak a jelenben létezik, . Nyomot hagy a vitali-
tásban. A környezetünkben lévő emberek is érzékelik és értékelik a rekreáció hatá-
sát, hiszen egy kellemes üdülésről visszatért emberrel jó együtt lenni. Ily módon a 
rekreáció nem csak az egyén magánügye, hiszen mások is osztoznak annak pozitív 
hozadékában. 

A rekreáció tulajdonképpen arról szól, hogy 
Tudok-e a hétköznapi tevékenységek által, azokból merítve értéket 

létrehozni önmagam és mások számára? Tudok-e úgy tenni a jól-létemért, hogy 
közben átélem a saját egyediségemet? 

építéssel mutat asszociatív 
kapcsolatot

szabad attitűdválasztás

utóélete is van

képes vagyok-e önerőből megújítani 
önmagamat? 

építéssel mutat asszociatív 
kapcsolatot

szabad attitűdválasztás

utóélete is van

képes vagyok-e önerőből megújítani 
önmagamat? 
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V.1. Generációs sajátosságok a rekreációban

életkor hatékony támpont

A társas kapcsolatok kiemelt szerepet töltenek be
a teljes életív során

meghatározott életszakaszokhoz meghatározott társadalmi szerepek

Az életkort tehát soha nem szabad izolált faktorként kezelni.

uni-age

A rekreációs programok tervezésekor az ul szolgálhat.
Más az érdeklődési kör, a terhelhetőség, a szociokulturális környezet az egyes 
életszakaszokban, melyek többnyire más szakmai módszereket és részben más 
eszközrendszert is igényelnek. Minden nagy életkori egységnek megvannak a 
sajátos kihívásai, az egyes életszakaszokban más-más dolgok számítanak sikernek 
és boldogságnak. A fiatalok számára a "látható" személyes növekedés a legfon-
tosabb szükséglet, míg a középkorúak esetében az autonómia a szubjektív jóllét 
elsődleges forrása. Idősebb korban a megszerzett tapasztalatok integrálásáé a fő 
szerep, ez a természetes bölcsesség időszaka (Pikó, 2005). Kutatások igazolják, 
hogy az egyének szubjektív jólléte nem szükségszerűen csökken az életkor előre-
haladtával, csak a jóllétnek más dimenziói kerülnek előtérbe, a külsőségek helyett 
inkább a belső fejlődés útjai nyílnak meg (Dacey, 2009).

Az életkorral együtt járó tevékenységváltozások mellett fellelhetők az állan-
dósult rekreációs igények is.  a lelki 
egészséget szolgáló szabadidős elfoglaltságok között , azonban 
változik a kapcsolatok szerepe az egyes életkorokban. A fiatalok számára önmaguk 
megismerése, elfogadása és elfogadtatása a legfontosabb, és a kapcsolatokban sok-
szor az újdonságot, a tapasztalatszerzést részesítik előnyben. Az idősebb korosz-
tály számára viszont fontosabb a stabilitás, a kapcsolatok mélysége, a megbíz-
hatóság és a kiszámíthatóság. A társas kapcsolatok segítő jellegére, pozitív erőfor-
rására minden életkorban szükség van (Pikó, 2005). 

Nyilvánvaló, hogy 
kapcsolódnak (pl. tanulói szerep, szülői szerep, nagymama szerep stb.), melyekhez 
további asszociatív szabadidős elemek társulnak. Ugyanakkor a merev életkor sze-
rinti orientáció súlyos tévedéseket rejthet magában. Sok esetben például, eltér egy-
mástól a naptári (születéstől eltelt idő) és a biológiai (a szervrendszerek fejlettségét, 
illetve állapotát tükröző) életkor, vagy az egyén szubjektív korérzete és az objektív 
kronológiai kor. Feather-
stone (1997) szerint a mai nyugati társadalmak egyfajta - minden korosztálynak 
megfelelő - , kortalan életstílus felé tartanak. A különböző korosztályok 
egyre jobban hasonlítanak egymásra (pl. szabadidőhasználatban), a gyerekek egyre 
felnőttszerűbbé, a felnőttek egyre gyerekesebbé válnak. A szerző álláspontja sze-
rint nem szerencsés, ha a kultúra a természet rendje ellen dolgozik. Az ember bio-
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lógiai létezése szükségszerűen megrajzolja az életkorív fejlődő, stagnáló és ha-
nyatló szakaszait. Azok a tevékenységek válnak az ember javára, amelyek össz-
hangban vannak az aktuális életállapottal. E rövid gondolatmenet után visszatér-
tünk tehát a kiinduláshoz, mely szerint mégiscsak fontos az életkori specifikumok 
ismerete. 

Az életkor és rekreáció kapcsolatát vizsgáló nemzetközi kutatások az alábbi fő 
témákra helyezik a hangsúlyt:

- hogyan változnak az egyes tevékenységformák az életkorral;
- milyen változások tapasztalhatók a gyakoriságban;
- milyen motivációk állnak a változások hátterében?
Az egyes életkorokhoz kapcsolódó biológiai és fejlődéslélektani változások 

részletes leírása nem a rekreációelmélet feladata, ezért a jegyzet csak a szabadidős 
tevékenységekkel, illetve a rekreációt közvetlenül befolyásoló személyiségjellem-
zőkkel foglalkozik. 

A gyermekkor több, viszonylag jól elkülöníthető fejlődési szakaszból áll, ame-
lyek a szakirodalomban gyakran eltérő elnevezéssel és +/- 1-2 év korhatár-
eltéréssel szerepelnek. Ebben a jegyzetben az alábbi tagolást követjük: 

- 1 éves korig csecsemőkor; 
- 3 éves korig kisgyermekkor; 
- 6 éves korig óvodáskor; 
- 10 éves korig kisiskoláskor;
- 13 éves korig prepubertáskor;
- 18 éves korig serdülőkor (kamaszkor, pubertáskor);
- 20 éves korig ifjúkor.

Az  - témánk szempontjából - legfontosabb jellemzője 
(pl. kúszás, mászás, járás, ugrás, dobás stb.)  

és a  A játék komplex funkciót tölt be, önmaga és a világ 
megismerésének, valamint a testi, lelki, szociális képességek és készségek fejlődé-
sének élvezetes eszköze. Valójában ebben az életszakaszban nincs is értelme 
rekreációról beszélni, hiszen egyrészt - a fiziológiás szükségletek kielégítésén kívül 
- a gyermek minden tevékenysége "szabadidős" elfoglaltság, másrészt "nincs mit 
kompenzálni", csak a spontán fejlődéshez szükséges optimális körülményeket kell 
biztosítani. A gyermek 3 éves koráig elsősorban egyéni törődést igényel, mivel még 
kialakulatlanok a csoportos foglalkozásokhoz szükséges készségek (Kovács, 
2004).  Az óvoda nagy változást jelent a gyermekek életében, bekerül egy szabá-

V.1.1. Gyermek- és ifjúkor

első hat év a természetes 
mozgásformák kialakulása, tökéletesedése,

játéktevékenység fejlődése. 

első hat év a természetes 
mozgásformák kialakulása, tökéletesedése,

játéktevékenység fejlődése.
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lyozott-szervezett közösségi létformába, amely egy újfajta szocializációs hatást is 
jelent. Az óvodások óriási mozgásigényének kielégítése részben a spontán lehe-
tőségek (játszóterek, játszóházak), másrészt szervezett foglalkozási keretek (ovis 
tornák) biztosításával történik. 4-5 éves korban elkezdődhet néhány sportági moz-
gásforma játékos előkészítése (labdarúgás, ritmikus gimnasztika, síelés, judo, kara-
te), azonban a túl korai specializáció mindenképpen kerülendő. Bármit tanítunk 
ebben az életkorban a gyerekeknek, bármilyen képességet szeretnénk fejleszteni, 
ez . Az óvodás kor legfontosabb "sportága" az úszás. 
Ez az a mozgásforma, amely a legnagyobb hatékonysággal elsajátítható, és egész-
ségügyi hatását (keringési rendszer és izomzat fejlesztése, testtartásjavítás stb.) te-
kintve is a legtöbb pozitív hozadékkal jár.  A kerékpározás megtanulása szintén él-
vezetes és az életkornak megfelelő elfoglaltság a gyermek számára. Sajnálatos 
módon azonban már az óvodás korban elindulnak azok a káros tendenciák, ame-
lyek - végigkísérve a gyermekkort - szokásként vagy tartós attitűdként rögzülnek 
az életvitelben. Ide sorolható elsősorban a tévénézés növekvő időaránya, az elekt-
ronikus, virtuális játékok elterjedése és a belső igényeket, valamint az életkori sajá-
tosságokat figyelmen kívül hagyó, erőltetett képességfejlesztés (lásd ovis angol, 
ovis tenisz, olvasás és írás tanítása stb). Feleslegesek, sőt károsak ezek az erőfe-
szítések, mert a gyermeki én kibontakozásához nélkülözhetetlen, változatos és 
spontán játéktevékenységtől veszik el az időt, és kormányozzák a figyelmet meg-
lehetősen improduktív tevékenységek irányába.

A  (6-10 év) és a (6-13 év) már indokolt a rekreáció 
szó használata, hiszen a napi 4-6 órás iskolai elfoglaltság, valamint a délutáni 
napközis, vagy otthoni tanulás már a felnőttek munkavégzésével közel egyenlő 
mértékű kötöttséget jelent. Az iskolásoknak már szükségük van olyan 

ra, . A kisiskoláskorban ez a 
játékigény kielégítését jelenti, továbbá valamennyi korosztály esetében elsődleges 
feladat a . Nagyon fontos, hogy ebben az élet-
szakaszban milyen tevékenységekkel, milyen gyakorisággal és milyen hozzá-
kapcsolódó élménytartalommal találkozik a gyerek. A (lásd a 
későbbi fejezetnél!) ma még elhanyagolt terület hazánkban, pedig ezek a hatások 
alapozzák meg a későbbi rekreációs kultúra alapelemeit. Számos nemzetközi 
kutatás igazolja, hogy a gyermekkori szabadidős aktivitás, érdeklődési irány, és 
elégedettségérzet támpontul szolgál a felnőttkori rekreációs beállítódás előrejelzé-
séhez (Kelly 1974, Yoesting 1978). Az összefüggést a szülő-gyermek viszony-
latban is kimutatták (Barnett, 1982). Azoknak a szülőknek, akiknek magasabb 
szintű a rekreációs elégedettsége (sok örömet találnak saját rekreációjukban), a 
gyermekeik is többet és elmélyültebben játszanak. A szülők sportos életmódja is 

csak játékos formában történhet

kisiskolás prepubertás korban 

szabadidős 
elfoglaltságok amelyek kompenzálják a tanórák egyoldalúságát

mindennapi fizikai aktivitás biztosítása

rekreációra nevelés 
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nagymértékben hat a gyermekek aktivitására. Azokban a családokban, ahol az anya 
sportol, kétszer, ahol az apa és az anya is sportol, 3,5-szer jobban szeretik a gyere-
kek a mozgást, mint az inaktív szülők gyermekei. 

A 3-13 év közötti korosztállyal - a rekreációs szakemberek közül - elsősorban a 
és az  foglalkoznak, így a részletes el-

méleti és módszertani ismeretek elsajátítása a szakirányspecifikus kurzusok kere-
tén belül történik.

A (14-18 év) és az (18-20 év) nem érdemes élesen elhatárolni 
az átmenet fokozatossága, az egyénenként eltérő fejlődési ritmus és a hasonló 
szabadidős tendenciák miatt. A felgyorsult nemi érés és a társadalmi hatások 
következtében már a serdülőknél is megjelennek a felnőttekre jellemző formális 
életviteli elemek (öltözködés, szórakozás, alkohol stb.). Az ifjúkorú pedig már nem 
gyerek, de még nem is felnőtt. A posztmodern társadalmakra jellemző ennek az 
átmeneti szakasznak a meghosszabbodása, amely az ifjúkori jellemzők tovább-
élését jelenti a fiatal felnőtt korcsoportban is. Nem véletlen, hogy az ifjúság élet-
módját vizsgáló legnagyobb hazai szociológiai kutatások (Ifjúság 2000, 2004, 
2008) is gyakran egységként kezelik a 15-29 éves korosztályt. Ez a réteg meg-
határozó társadalmi csoporttá, a fogyasztói társadalom kiemelt célcsoportjává 
erősödik.  Nyilvánvaló azonban, hogy a hasonlóságok mellett léteznek az egyes 
életkorokra markánsabban jellemző folyamatok is. 

A  a felfokozott identitáskeresés időszaka, melyet ellentétes tenden-
ciák jellemeznek. Egyrészt növekszik az  a szülőkről való függetle-
nedési törekvések formájában, másrészt fokozódik a jelentősége, 
amely egy újfajta intimitásigényt tükröz. A csoportképződés, a csoporthatások kü-
lönösen fontosak a serdülők személyiségalakulása szempontjából. A csoporttagok 
viselkedése egymás kölcsönösen befolyásolása útján alakul ki. Az egyűvé tartozás 
és a más csoportoktól való elkülönülés egyaránt fontos szerephez jut. Az eltérő 
csoportok gyakran eltérő szabadidő-struktúrával (vallásos közösségek, sportolók, 
"bulizósok" stb.) rendelkeznek, ugyanakkor a szabadidőeltöltés módja erőteljesen 
visszahat a fiatalok identitásának alakulására. A fiatalok 1/4-ének hétvégi sza-
badidős tevékenységében jelen van a barátokkal való együttlét. 

A fejlődéslélektan szerint a kamaszkor hormonális és lelki viharai az 
lecsendesednek, megjelennek a felelősségvállalásra, a kiegyensúlyozottságra és a 
világ mélyebb megismerésére (néha "megváltására") irányuló törekvések. Manap-
ság azonban az ifjúkor hagyományos feladatai - a párválasztás, a  és a 
munkába állás - háttérbe szorulnak. A fiatalok időt akarnak nyerni, nem akarnak 
elköteleződni és döntéseket hozni. A szülők által biztosított egzisztenciális háttér 
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gondtalan próbálkozási időszakot biztosít tanulásban, munkában, párkapcsolat-
ban egyaránt. A leválás hiánya, az , a végeláthatatlan át-
meneti jelleg érzete - a látszólagos kényelem ellenére - komoly stresszor a fiatalok 
életében. Pszichológusok szerint ennek az instabil helyzetnek az ellensúlyozására 
erősödik meg a (dohányzás, kábítószer, alkohol, felfokozott szexuális 
élet) , melyek használatával a fiatalok formálisan felveszik a felnőttkori 
státuszt (Pikó, 2005). 

A posztmodern individualista családban a fiatalok szabadidőhasználatát egyre 
inkább a családon kívüli tényezők határozzák meg (barátok, média). A szabadidő 
"kiszabadult" a normák iránymutató, konkrét cselekvésre hívó, ugyanakkor védő 
keretei közül. Ma az , a képességek határainak kipróbálá-
sa, az egyre növekvő kockázatok keresése jelenti az ifjúság veszélyeztetettségének 
egyik oldalát. A serdülő- és ifjúkori szabadidőeltöltés másik jellemző kortünete az 

. A televíziózás, a számítógépes játékok és az internethasz-
nálat tölti ki az otthoni szabadidőt. Az elmúlt években csökkent a televíziózásra 
fordított idő ebben a korosztályban (hétköznap fél órával, hétvégén 1 órával), de a 
megspórolt időt teljes egészében a számítógépezés vette át.  Az internet által 
elérhető szórakozási és kapcsolattartási formák mindent elsöprő arányban uralják 
a korosztály szabadidejét. 2008-as kutatási adatok szerint, a korosztály 90%-a 
használ rendszeresen internetet egyre változatosabb felhasználási módokkal. El-
sődleges cél az  (email, csetelés, fórumok, blogok), melyek se-
gítségével a fiatalok folyamatosan elérhetők egymás számára. Egyre többen hasz-
nálják az internetet zenehallgatásra, filmnézésre és önmaguk bemutatására. Az 
elmúlt öt év a közösségi oldalak robbanásszerű felfutását hozta, az internetező fia-
talok 85 százaléka regisztrált tag egy vagy akár több ilyen oldalon. Terjed az ún. 

 életforma, amikor az illető egyszerre több dolgot csinál a számítógépén, 
például fotókat tölt fel, zenét hallgat, barátaival csetel és elolvassa a sporthíreket.  

A kulturális értékeket képviselő fogyasztásban (könyv, mozi, színház, hang-
verseny, múzeum stb.) egyre növekszik a szakadék elsősorban a nagyvárosok és a 
községek lakói között, de minden településtípusnál visszaesés tapasztalható. 2008-
as adatok szerint pl. az érintett korosztály 89 %-a soha nem járt operában, 77%-uk 
soha nem volt hangversenyen,  soha , sőt 27%-uk 
még multiplex moziban sem volt.  Nyilvánvaló hogy a családoknak a kulturális te-
rek használatára irányuló nevelő hatása egyre csekélyebb, így az iskolának egyre 
meghatározóbb szerep jut a kultúraközvetítésben.  Népszerűek viszont azok a 
közösségi terek, amelyek beszélgetések helyszíneként szolgálnak (kocsma, söröző, 
kávézó, teaház), vagy a könnyed szórakozás színterei (diszkó és egyéb zenés 
szórakozóhelyek).  Részben az új érintkezési helyszínek elterjedése, részben pedig 
a korábban említett otthoni elektronikus szórakozási lehetőségek kibővülése 
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magyarázza, hogy az érintett korosztályban  
2004 és 2008 között. 

A sportolási szokások tekintetében szerencsére lényegesen kisebb a visszaesés, 
alig néhány %-kal sportolnak kevesebben napjainkban, mint néhány évvel ezelőtt. 

, a szabadidőben sportoló fiúk főleg 
fociznak, kerékpároznak, míg a lányok táncolnak és tornáznak. A serdülő és főleg 
az ifjú korosztályból egyre többen járnak fitness terembe. 

Érdekes, és a hétköznapi tapasztalatnak ellentmondó kutatási adat, hogy a 
 az elmúlt néhány év alatt. El-

gondolkodtató viszont, hogy a szabadidő eltöltése problémát okoz a fiataloknak 
(is), sokszor unatkoznak. A serdülők 18 %-a állítja, hogy "semmit nem csinál, csak 
úgy elvan" szabadidejében. 

A felnőttkort korábban egységesnek tekintették, de az utóbbi néhány évtized 
tapasztalatai szerint - az egyes felnőttkori szakaszok eltérő pszichoszociális szere-
pe miatt - indokolt a további kategorizálás. Az életkori határok itt is csak orientáló 
jellegűek: 

- 35 éves korig fiatal felnőttkor;
- 45 éves korig középső felnőttkor;
- 59 éves korig érett felnőttkor (középkor).

A felnőtt korosztály rekreációs tevékenységeiben tapasztalható eltérések nem 
az életkorból erednek elsődlegesen, bár nyilvánvaló, hogy a biológiai és a lélektani 
változások hatása a szabadidőben is tetten érhető. A felnőtt társadalom szabadidős 
tagozódása sokkal inkább az iskolai végzettséggel, a foglalkozással, a jövedelem-
viszonyokkal (tehát a társadalmi státusszal) és a lakóhellyel áll szoros kapcsolatban. 
A jegyzet korábbi fejezetei a felnőttekre vonatkoztak, hiszen a szakirodalom a fel-
nőttet tekinti "alapesetnek", így az alábbiakban csak néhány életkorral összefüggő 
sajátosság ismertetésére szorítkozunk. A felnőttek szabadidős tipológiáját a "Ré-
tegződés a szabadidőeltöltésben" című fejezetben tárgyaljuk.

A  (20-35 év) elvileg egy új életszakasz kezdete, belépés a felnőttek 
világába. A gyakorlatban azonban a biológiai érettség és a jogi értelemben vett 
nagykorúság szükséges, de nem elégséges feltétel az új szerepek vállalására.  A 
felnőttség pszichológiai és szociális jellemzőinek kialakulását nem lehet szigorúan 
a naptárhoz rendelni. A 20-as évek gyakran összemosódnak az ifjúkorral, a már 
említett leválási folyamatok késleltetése következtében. Vannak, akik az életkortól 
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függetlenül örök gyerekek maradnak, nem képesek a szülő-gyermek viszony 
átalakítására, és nem vállalják a felelősséget saját életükért. Élvezik a "mama-pan-
zió" előnyeit, vagy ha el is költöznek, elvárják, hogy a szülők mindig a rendelke-
zésükre álljanak. Néhány évtizeddel ezelőtt a fiatal felnőttet már az önálló élet-
kezdés, az  és a családalapítás feladatai kötötték le. Ma inkább az 
életre való készülés és a karrierépítés fázisaként tartjuk számon ezt az időszakot, 
bár a fiatalok döntő többsége már gyereket vállal ebben a korban (hazánkban az 
átlagos életkor az első gyermek megszületésekor 22 év!). Ebben a korban legjobb a 
szervezet fizikai állapota és terhelhetősége. Egyre több szereppel (feleség, anya, 
szülők támogatója, munkavállaló stb.), egyéni arculattal gazdagodik a személyiség. 
Ez az  időszaka.  A , az egyéni vagy a társas életforma 
feladása - sok új örömforrás mellett - komoly kihívást jelent a fiataloknak. A család 
a kötöttségek és a felelősség különböző formáit foglalja magában, amelyek 
korlátozzák az egyén cselekvési szabadságát. Átalakul az életritmus, a mindennapi 
szokásrendszer, a szabadidős tevékenységszerkezet, melyet szerencsés esetben az 
értékrend változása is támogat. Ha ez nem történik meg, folyamatos frusztrációt él 
meg - elsősorban az anya - a szerepkonfliktusok következtében. A -
ként emlegetett társadalmi probléma gyakorlatilag azt jelenti, hogy a család kultu-
rális értéke nagymértékben csökkent, elvesztette elsődleges funkcióját. A családi 
lét helyett az egyéni lét (az önmegvalósítás és a szakmai siker) jelent prioritást, így a 
családdal töltött idő folyamatosan zsugorodik.

A  nagyjából a 35-45 év közötti időszakra tehetjük. Ebben a 
korszakban mutatkoznak meg leginkább a felnőtt lét specifikumai. A felnőttség 
ismertetőjegyei:

- az önállóság,
- a felelősségvállalás,
- a kötelességtudat, 
- az alkalmazkodóképesség és -készség,
- a gyermekvállalás és a családalapítás,
- a különböző szerepek összehangolási készsége és képessége.
A 40-es éveiben járó ember már észleli a "testi és lelki létezés nehézségeit", meg-

állíthatatlanul beindulnak az öregedési folyamatok (egy pszichiáter azt tanácsolta: 
"hogyha 40 év fölött úgy ébred fel reggel az ember, hogy nem fáj semmije, sürgő-
sen ellenőrizze, hogy vajon él-e még?"). Lehet tehát kellemes iróniával tekinteni a 
kor árnyoldalaira, vagy lehet mérgelődni, búslakodni miatta, de lehet sok-sok ener-
gia mozgósításával fitten is tartani a testet, minimalizálva a szépség, a hajlékonyság, 
az erő és a feszesség terén bekövetkezett "veszteségeket". 

Kb. 40 és 45 év között egy sajátos válság mutatkozik, melyet a szakirodalom 
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változás korának

V.1.3. Időskor

 nevez. Az eddigi életesemények átértékelése zajlik, amely gyak-
ran oda vezet, hogy az egyén jelentős változásokra szánja el magát. Úgy érzi, hogy 
még "újrakezdheti az életét" (munkahelyváltás, válás, motoros életforma). Ha kül-
sőleg nem is történik változás, a belső átalakulás szükségletként jelentkezik, amely 
megteremtheti egy újfajta identitás alapját, és kijelöli a személyiségfejlődés új táv-
latait. Ha ez a törekvés elmarad, vagy eredménytelen, bekövetkezik, illetve elmélyül 
a krízis (Pikó, 2005). 

Az  (45-59 év) - ahogy az elnevezésben is szerepel - az érettség 
megtapasztalásának kezdete, amely az időskorban fog beteljesedni. Az érett kö-
zépkorú személyiség - túljutva a fordulóponton - irányt vált. Életünk első felében 
érdeklődésünk kifelé, a külső világ felé irányul, és a tapasztalatgyűjtésé a főszerep. 
A második szakaszban a  feldolgozzuk az eddigi ese-
ményeket, mögé látunk, megtaláljuk az összefüggéseket és az okokat. Leegy-
szerűsítve a változás lényegét azt mondhatjuk, hogy a külsőségek, a formavilág 
helyett a belső valódi tartalom tudatos keresése a cél. A változás általában együtt jár 
azzal az igénnyel, hogy a középkorú a  Az új élet-
szakasz sikere azon múlik, hogy az egyén mennyire tudja elengedni azt, ami már a 
múlté, és képes-e rátalálni arra a tevékenységre, amelyet nem egyszerű munkának, 
hanem szívből űzött hivatásnak tekint. A gyerekek felnőtté válásával lehetőség 
nyílik egy új életstílus kialakítására. A nők esetében a  (45-50 év) ne-
vezett hormonális folyamatok is elősegítik a folyamat megértését, a korszakváltás 
tudatosítását. 

Az időskort a WHO ajánlása alapján az alábbi szakaszokra bonthatjuk:
- 64 éves korig idősödők;
- 74 éves korig időskorúak; 
- 89 éves korig öregek; 
- 90 év felettiek aggkorúak. 

Rekreációs szempontból azonban az időskort nincs értelme az életkor alapján 
tovább tagolni. Vitathatatlan, hogy az idősek nem alkotnak homogén közösséget, 
azonban a megkülönböztetés alapja elsődlegesen az egészségi állapot, a telepü-
léstípus és az anyagi helyzet. Az időskort sokan a leépüléssel, a visszahúzódással és 
a betegségekkel azonosítják. Való igaz, hogy a nyugdíjazás az idősek többségénél 
egyet jelent a társadalmi szerepek hanyatlásával, melyet a rugalmasság, az alkal-
mazkodóképesség fokozatos beszűkülése követ. Ezek a körülmények, valamint a 
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szervezet természetes élettani folyamatai kedvező feltételeket teremtenek a kü-
lönböző betegségek kialakulásához. Első ránézésre az időskor a veszteségek hal-
mozódásának időszaka. A pozitív pszichológiával foglalkozó szakemberek 
azonban komoly eredményeket értek el a sikeres öregedés kutatásában, amely arra 
irányult, hogy feltárja:  Ez a koncepció magában foglalja:

- a pozitív megbirkózási stratégiákat; 
- az új szerepek és fejlődési tendenciák kiaknázását; 
- az életelégedettség megteremtésének és 
- a fizikai aktivitás megőrzésének esélyét és képességét. 
Az  nem azt jelenti, hogy mindennek úgy kell történnie, mint 

azelőtt. A jó öregedés magában foglalja , és a megváltozott kö-
rülmények között keresi boldogulási esélyeit. Míg a premodern korokban az idő-
sek bölcsességét mindig nagyra tartották, addig a posztmodern, felpörgetett, ifjú-
ságcentrikus világ már nem értékeli az időskor erényeit, nem tűr meg semmiféle 
higgadtságot, lassúságot, befelé fordulást. A mai kultúrának a technológia által ki-
kényszerített fejlődési üteme azzal jár, hogy az előző generáció tradicionális javai-
ból a kritikus ifjúság nagyon jelentős részt ósdinak tekint. Ez a törekvés azonban "a 
fürdővízzel együtt a szülőket (és a nagyszülőket) is kiönti", ami a családi struktúra 
alapvető zavarához vezet.  s ez termé-
szetellenes helyzetet teremt (Lorenz, 2002).

Ebben a helyzetben az idős ember három jellemző lehetőség előtt áll:
- küzd, megpróbál fiatalos maradni bármi áron, vagy
- feladja, és óriási veszteségként, kudarcként éli meg az öregedést, ezért ér-

zelmileg negatív beállítottságú, ellenséges lesz. 
A harmadik úton (méltósággal viselni a kort, az uralkodó közhangulattal szem-

ben is megtartani az önbecsülést és kiaknázni a természetszerűen rendelkezésre 
álló örömforrásokat) még kevesen járnak Magyarországon. Pedig az időskort 
megért ember a korábbi élettapasztalatait feldolgozva integrált személyiséggé 
válik, éntudata kitágul, és a  semmi mással nem pótolható eré-
nyével rendelkezik (Pikó, 2005). A leendő rekreációs szakembernek - ezzel a kor-
osztállyal kapcsolatban - az a legfontosabb feladata, hogy az idős embert erre a 
harmadik útra segítse, illetve további megerősítést adjon a jó úton járóknak. 

A nemi sajátosságok feltárása viszonylag új terület a rekreációban, csak az 1980-
as években indultak el ilyen témájú kutatások, elsősorban Nyugat-Európában és az 
Egyesült Államokban. A nem és a rekreáció vonatkozásában kétirányú kapcso-
latról beszélhetünk. Egyrészt megfigyelhetők a rekreációban - az egyre erősödő 

hogyan lehet jól megöregedni?

aktivitás fenntartása
a változás tiszteletét

A modern családban hiányzik a rangsorstruktúra,

természetes bölcsesség

V.2. Nemi sajátosságok a rekreációban

hogyan lehet jól megöregedni?
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a változás tiszteletét

A modern családban hiányzik a rangsorstruktúra

természetes bölcsesség
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unisex tendenciák ellenére - a nemekre jellemző sajátosságok, másrészt a szabad-
időeltöltésben megnyilvánuló nőies, illetve férfias tevékenységformák választása 
visszahat a nemi jellegek erősödésére vagy gyengülésére. 

A munka világát áthatják a nők egyenjogúsági törekvései, és ez természet-
szerűen érezteti hatását a szabadidőben is. A nemi szerepek változásával párhuza-
mosan . Egyes kutatók azt ta-
pasztalták, hogy a rekreációs tevékenységek jobban függenek az életkortól, a csa-
ládi állapottól és a társadalmi státusztól, mint a nemi jellegtől. Ez azt jelenti, hogy 
például egy 30 év körüli, magas jövedelemmel rendelkező értelmiségi férfi és nő 
között kisebbek a különbségek a szabadidőeltöltésben, mint az azonos korú, de 
eltérő foglalkoztatási, jövedelmi és családi viszonyok között élő nők esetében. A le-
hetőségek bővülése (és így a férfiakhoz hasonló szabad választás érzete) csak egy 
szűk társadalmi réteg számára adott, a nők többségének szabadideje még erő-
teljesen a női szerepek által determinált. Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is: 
léteznek jól definiálható különbségek a nők és a férfiak rekreációjában. Ez részben 
mennyiségi eltérés, jelenleg a , mint a férfi-
aknak (a fejlett, jóléti államokban kb. 1 órával naponta).  Más kérdés, hogy a nők 
szabadidejének mennyisége szorosan összefügg a fent említett tényezőkkel, első-
sorban a család nagyságával és annak jövedelemviszonyaival. A két tényező for-
dítottan hat: a magasabb jövedelem általában növeli, a család nagysága pedig csök-
kenti a nők (és valamelyest a férfiak) rekreációs lehetőségeit. A legkevesebb sza-
badidővel a kisgyermekes anyák rendelkeznek. A nők életvitelének markáns jel-
lemzője, hogy a különböző életszektorok összemosódnak. A családi együttlétben 
(pl. nyaralás) ugyan megjelennek a rekreatív elemek is, de vitathatatlan, hogy a 
család (gyermekek, házastárs) testi, emocionális és szociális jóllétét szolgáló törő-
dés szempontja általában megelőzi a nők személyes rekreációs igényeit. A 

 a nők szabadidős kibontakozása elé. 
Érdekes, hogy a kutatók szerint ezek a korlátok sok esetben a személyiségen belül 
találhatók, tehát nem külső kényszerek. A nők maguk érzik úgy, hogy nincs joguk a 
személyes szabadidőre, s ez a hagyományos női életmódminták továbbélését mu-
tatja a nők tudatában. A felhatalmazás hiánya általában belülről fakad, bár számos 
esetben az erőszaktól való félelem (házastárs testi, lelki terrorja) is akadálya lehet a 
nagyobb szabadidős mozgástérnek. A másik tényező, mely erőteljes 

 a testalkattal, a testsúllyal kapcsolatos társadalmi elvárások. 
A médianyomás egyre csökkenti a nőkben a saját testükre vonatkozó elégedett-
ségérzetet, amely folyamatos ösztönzést jelent különböző testszépítő magatartás-
formák alkalmazására. A követelményeknek való állandó megfelelési kényszer 
egyre nagyobb részt követel magának a szabadidő-szerkezetből. 

A nemek szabadideje közötti tartalmi különbségek leegyszerűsítve abban áll-

 a rekreációban is csökkennek a nemek közötti különbségek

nőknek lényegesen kevesebb a szabadidejük

sztereo-
típiák által uralt női szerepek korlátokat állítanak

nyomást gya-
korol a nők szabadidejére

 a rekreációban is csökkennek a nemek közötti különbségek
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sztereo-
típiák által uralt női szerepek korlátokat állítanak

nyomást gya-
korol a nők szabadidejére

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



107107

nak, hogy a férfiak tevékenységstruktúrájában a sport és a fizikai aktivitás nagyobb 
mértékben van jelen, míg a nők művészetek iránti fogékonysága és kulturális ak-
tivitása erőteljesebb. A fizikai rekreáció területén a nemi jelleghez illeszkedő tevé-
kenységek "vezetnek", a férfiak előnyben részesítik az erővel, küzdelemmel, játék-
kal járó mozgásformákat (foci, tenisz, testépítés), míg a nők a zenével, a test har-
móniájával kapcsolatos elfoglaltságokat választják inkább (aerobik, kondicionáló 
torna, tánc). Ezek az aktivitások visszahatnak az uralkodó sztereotípiák erősö-
désére, mely szerint egy nőnek karcsúnak és formásnak kell lennie, míg a legfon-
tosabb maszkulin vonások az erő és a versenyben való helytállás. Megfigyelhető a 
másik nemre jellemző testedzési formák térhódítása is (pl. testépítő nők, aerobi-
kozó férfiak), azonban a társadalom nem egyformán ítéli meg ezeket az "elhaj-
lásokat". A nők esetében inkább az egyenjogúság, a feminista tendenciák megje-
lenési formájának tartják a férfias sportok űzését, míg fordított helyzetben a férfi-
atlanság stigmája tapad a "rendhagyó" választásokhoz. A passzív szabadidő terü-
letén is tetten érhetők a nemi különbségeket hangsúlyozó terméktípusok (nőknek, 
illetve férfiaknak szóló magazinok, könyvek, filmek és tévéműsorok). Nehéz 
eldönteni, hogy itt az eltérő igények kielégítéséről van szó, vagy a piaci érdekek 
kreálják ezt a mesterséges szegmentálást. Valószínűsíthető, hogy a nőiesség és a 
férfiasság mélyebb rétegeiben lappangó hiányérzet duzzasztja ezt a szektort, amely 
azzal kecsegtet, hogy e termékek fogyasztása fogódzókat nyújt a nemi szerepek 
megerősítéséhez. Természetes, hogy az emberek szeretnék megélni nemi sajátos-
ságaikat, és mivel a fizető és az otthoni munka egyre "nemtelenebbé" válik, 

. 

Ebben a részben arra keressük a választ, hogy az emberek milyen tipikus visel-
kedési módokat követnek szabadidejükben, és hogy eszerint milyen csoportokba 
sorolhatók? 

A szabadidős magatartástípusok vizsgálatánál a szakirodalom jellemzően a 
veszi alapul, és összekapcsolja az egyén szociális státuszával, 

ezért nek nevezik ezt a tipizálási módszert (Kovács Tamás 
szabadidő-fogyasztási típusokként említi). Vitányi Iván és munkatársai több évti-
zede vizsgálják a hazai lakosság - szabadidős szokásokban tetten érhető - kulturális 
állapotát. Kutatásaikban másképp értelmezik a rekreációt, mint mi, a rekreációs 
szakemberképzésben. Ezek a vizsgálatok az alábbi szabadidős elfoglaltságok 
között tesznek különbséget (Hunyadi, 2005; Vitányi, 2006): 

- a kulturális tevékenységek (színházba, moziba, komoly-, illetve könnyű-

a sza-
badidő lesz a nemiség kibontakozásának elsődleges terepe

V.3. Rétegződés a szabadidőeltöltésben 

kultúrához való viszonyt 
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zenei hangversenyre, múzeumba, kiállításra, művelődési házba járás, könyv- és 
újságolvasás); 

- rekreációs tevékenységek (sportolás, kirándulás); 
- szórakoztató tevékenységek (táncos szórakozóhelyek, vendéglők, sörö-

zők, borozók látogatása, a barátokkal való találkozás, vendégeskedés);
- otthoni, ház körüli elfoglaltságok, hobbik (kertészkedés, barkácsolás, házi 

kedvencekkel való foglalkozás, számítógépezés, nyelvtanulás). 
Anélkül, hogy elfogadnánk ennek a rendszertannak a helyességét, kutatási 

eredményeik - a rekreáció szűk értelmezése mellett is - hasznosak számunkra. 
Megmutatják, hogy milyen szabadidős életstílus-csoportokat lehet elkülöníteni és 
hogy egyáltalán mely társadalmi rétegek hozzáférhetőek a rekreációs szakma 
számára. 

A Vitányi-féle munkacsoport többször (1972, 1983, 1995, 2003) mérte fel a ha-
zai viszonyokat és különböző számú (6 vagy 4), gyakran eltérő megnevezésű cso-
portokat alkotott. Most a 2003-as kutatási adatokat mutatjuk be, amelyből látható a 
- 14 és 70 év közötti - hazai lakosság tagozódása a szabadidős viselkedés vonat-
kozásában (Hunyadi, 2005).

Alcsoportjai:
1.1. Sivár életmódot folytatók 
A ház körüli tevékenységek mellett szinte kizárólag tévénézéssel töltik szabad-

idejüket, számottevő rendszerességgel nem járnak el otthonról, semmilyen kultu-
rális tevékenységet nem folytatnak. 

1.2. Kocsmázósok 
A tévénézés mellett rendszeresen járnak kocsmába, vendéglőbe, sportmecs-

csekre.
Kik tartoznak a passzívak csoportjába? 
Legnagyobb arányban az alacsony iskolai végzettségű, rossz anyagi körül-

mények között élő, mezőgazdasági vagy egyéb fizikai munkát végző, községekben 
élő férfiak, illetve a városokban élő idős személyek tartoznak ide. A sivár élet-
módot folytatónak közel fele legfeljebb nyolc osztályt végzett, de - az egyéb vég-
zettségűek mellett - diplomások is vannak ebben a kategóriában (5%).  Az ide tar-
tozó egyének a legelégedetlenebbek önmagukkal és a sorsukkal. 

A csoport tagjai egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán (évente maximum 3-
szor) látogatnak el valamilyen kulturális eseményre. Nem szeretnek otthonról ki-
mozdulni, de az otthon kényelmében sokat olvasnak (inkább könnyű, mint a 

Otthonülő típusok
1. Passzívak - kb. 43%, 3,2 millió ember!

2.  Olvasók - kb. 17 %, 1,2 millió ember!

1. Passzívak - kb. 43%, 3,2 millió ember!

2.  Olvasók - kb. 17 %, 1,2 millió ember!
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komoly irodalmat), tévét néznek, zenét hallgatnak. Szeretik a lakásukat csinosít-
gatni, barkácsolni, többségük szívesen foglalkozik növényeivel. Barátaikkal az át-
lagnál kevesebb alkalommal találkoznak, sem sportolni, sem kirándulni nem jár-
nak (vagy csak nagyon ritkán). 

Kik tartoznak az olvasók csoportjába? 
A csoport összetétele nagyon vegyes, inkább a közép és az idős korosztály tar-

tozik ide (a csoport kétharmada 40 év feletti), a nők és a magasabb iskolai vég-
zettségűek nagyobb arányban szerepelnek, főleg városokban laknak, irodai mun-
kát végeznek, vagy szakmunkások. A passzív csoporttól az olvasáson kívül abban 
is különböznek, hogy régebben, fiatalabb éveikben aktívabb életet éltek, most 
azonban körülményeik, felvett életstílusuk alapján csak azt teszik, amit otthon tud-
nak. A magyar középosztályhoz tartoznak, önmagukkal és sorsukkal kapcsolatban 
ők is inkább az elégedetlenek táborához tartoznak.

Ez a fiatalok képzetlenebb, igénytelenebb, "lightosabb" csoportja. Ők kb. ha-
vonta egyszer vesznek részt valamilyen kulturális eseményen, főleg moziba járnak, 
de évente egyszer elmennek színházba, vagy egy könnyűzenei koncertre is. Köny-
vet az előző csoportoknál ritkábban vesznek kézbe, olvasmányaik zömét a könnyű 
irodalom alkotja. Csekély köztük a rendszeresen sportolók, kirándulók vagy hob-
bival rendelkezők aránya. Nem meghatározó, de jelentős szabadidős elfoglaltság 
körükben a számítógépezés (ez 2003-as kutatási adat, ma biztosan más eredményt 
kapnánk!). A barátok, a szórakozás, a bulizás viszont fontos számukra. Életükkel, 
képességeikkel kissé elégedetlenek, nagyobb részük hedonista értékrendet vall.

Kik tartoznak a mozizósok-bulizósok csoportjába? 
Elsősorban a közepes és nagyvárosok érettségizett, átlagos anyagi körülmé-

nyek között élő fiataljai, a csoport átlagéletkora 27 év. 

A csoport tagjai havi rendszerességgel járnak a művelődési házak szórakoztató, 
illetve kulturális, ismeretterjesztő programjaira, de emellett szinte egyáltalán nem 
járnak más kultúra-közvetítő intézménybe, és könyvet is csak elvétve vesznek kéz-
be. A testmozgás, a sportolás, a kirándulás nem tartozik kedvenc tevékenységeik 
sorába. Sok időt töltenek tévénézéssel, rádióhallgatással (populáris könnyűzene, 
magyar nóta). Szabadidejükben leginkább az otthoni, a ház körüli tevékenységeket 
preferálják, kertészkedni, állatokkal foglalkozni, barkácsolni szoktak, a csoport-
tagok felének van hobbija. Igénylik a közösséget, rendszeresen "összejárnak" ba-
rátaikkal, viszonylag nagy arányban (40%) járnak valamilyen egyesületbe, klubba. 

Egyoldalú életmódot folytatók 
3. Mozizósok-bulizósok - kb. 14%, 1 millió ember!

4. Művelődési házba járók - kb. 10%, 750 ezer ember!

3. Mozizósok-bulizósok - kb. 14%, 1 millió ember!

4. Művelődési házba járók - kb. 10%, 750 ezer ember!
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Ők a vidék polgárosodó rétege, és szívesen részt vennének egyéb kulturális-rekre-
ációs programokban is, ha a lakóhelyükön lenne rá lehetőség. 

Kik tartoznak a művelődési házba járók csoportjába? 
Az egyes korosztályok körülbelül egyforma arányban jelennek meg a cso-

portban, tehát nem életkorspecifikus ez a szabadidős attitűd. A csoport tagjaira 
jellemző az alacsony iskolai végzettség és a kedvezőtlen anyagi helyzet. Többnyire 
kisebb településeken laknak, de nagy részük, mégis nyitott, érdeklődő szemlélet-
módot képvisel. A nők nagyobb arányban szerepelnek ebben a csoportban, mint a 
férfiak.

A csoport tagjai változatos, komplex, modern életmódot folytató, kulturálódó, 
sportos fiatalok. A legaktívabb csoport, szinte minden héten mennek valamilyen 
kulturális eseményre. 

Ők a "mindenevők", nemcsak kultúraközvetítő intézményekbe járnak gyakran, 
de rendszeresen olvasnak és sportolnak is. Annyit olvasnak (évente átlagosan 23 
könyvet), mint a "csak olvasó" csoport tagjai. Olvasmányaik széles skálán mozog-
nak. A csoportba tartozók fele a komolyzenét is szereti, otthon hallgatni is szokta, 
és a jazz, az alternatív, valamint a világzene iránt is e csoportban a legnagyobb az 
érdeklődés. A számítógép és az internet természetes része életüknek, s élen járnak 
a nyelvtanulásban is. Szeretik a természetet, többségük rendszeresen kirándul. Ba-
rátaikkal tartják a kapcsolatot, gyakran járnak vendégségbe, éttermekbe, sörö-
zőkbe. Többségüknek van valamilyen hobbija is: szeretnek filmezni, videózni, 
fotózni, és itt találjuk a legnagyobb arányban azokat is, akik különböző egyéb mű-
vészeti tevékenységen keresztül is próbálkoznak az önkifejezéssel, az önmegva-
lósítással. Legtöbben festenek, rajzolnak, hangszeren játszanak, kézműveskednek, 
táncolnak. 

Színes, mozgalmas életükhöz nagy önbecsülés társul, e csoport tagjai a legin-
kább elégedettek eddigi sorsukkal, és a leginkább bizakodóak jövőjük alakulását 
illetően is. Mind külsejükkel, mind tehetségükkel, jellemükkel ők a legnagyobb 
arányban elégedettek. 

Kik tartoznak a fiatalos-mindenevők csoportjába? 
Zömében 40 év alatti nők és férfiak, átlagéletkoruk 29 év. Ugyanolyan arányban 

találunk középfokú (22%) és felsőfokú (25%) végzettségűeket, de a legmagasabb a 
még tanulók aránya (39%). Ez a legvagyonosabb csoport, tagjainak 80%-a nagyvá-
rosokban, fele a Budapestet is magába foglaló közép-magyarországi régióban él. 

Az előző csoport idősebb, részben ezért higgadtabb verziója. A mindenevők 

Sokoldalú életmódot folytatók 
5. Fiatalos-mindenevők - kb. 6%, 500 ezer ember!

6. Konszolidált, hagyományosan kulturálódók - kb. 9%, 700 ezer ember!

5. Fiatalos-mindenevők - kb. 6%, 500 ezer ember!

6. Konszolidált, hagyományosan kulturálódók - kb. 9%, 700 ezer ember!
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csoportjánál ritkábban, de a többi csoportnál gyakrabban járnak hangversenyekre, 
színházba, múzeumba. Ők is sok könyvet olvasnak, komoly és könnyebb irodal-
mat egyaránt.  Zenei ízlésük is széleskörű, a komolyzene és a könnyűzene szeretete 
egyaránt jellemző rájuk, de az operett, a népzene is az átlagosnál több hallgatót to-
borozhat e csoport tagjaiból. A kulturális tevékenységeken kívül másféle szóra-
kozásban, szabadidős tevékenységben is aktívak, bár az előző csoportnál mérsé-
keltebben. A rendszeresen sportolók aránya is viszonylag magas körükben. Hig-
gadtabb életmódjuknak köszönhetően a "mindenevő" csoporthoz képest többen 
foglalkoznak az otthonukkal, kertészkedéssel, növényekkel, állatokkal, barká-
csolással, és az éttermeknek is ritkább vendégei. A barátok és a vendégeskedés 
számukra is fontos, és többségüknek hobbija is van. A számítógépekkel, az inter-
nettel sokan próbálnak közülük lépést tartani. Sorsukkal és önmagukkal a többi 
csoportnál nagyobb mértékben elégedettek. Értékrendjükre többnyire a nyitott-
ság és a közösségi értékek a jellemzőek. 

Kik tartoznak a csoportba? 
A csoport tagjainak 85%-a legalább érettségizett, egynegyedük felsőfokú vég-

zettséggel is rendelkezik. A vezetők aránya e csoportban a legmagasabb.  Több-
nyire 30-60 év közöttiek, az átlagéletkor 38 év. A csoportban több a nő, 60-40% a 
nők-férfiak aránya. Ez a "fiatalos-mindenevő" csoport után a második legvagyo-
nosabb csoport. Többnyire városokban élnek, a város nagysága nem befolyásolja a 
csoportba kerülés gyakoriságát. 

Érdekes, hogy más országokban is hasonló csoportokat írtak le, ezért úgy tű-
nik, hogy a fő szabadidős attitűdök függetlenek az ország fejlettségétől. A kü-
lönbség abban áll, hogy más az egyes csoportok %-os megoszlása. Az euroatlanti 
országokhoz képest  és jóval 
kisebb a középső csoportok aránya. A jóléti államok fő társadalmi bázisát éppen az 
a viszonylagos anyagi biztonságban és tisztes kulturális igényekkel élő középréteg 
alkotja, amely nálunk meglehetősen csökevényes. A felső csoport, a 

viszont . Ez nem is annyira meglepő, ha arra 
gondolunk, hogy Magyarországon mindig volt egy jelentős európai és világszín-
vonalú értelmiség, melynek köszönhetően az élvonaltól való elmaradottságunk  
mindig kisebb volt a szellemi élet területén, mint a gazdasági és a társadalmi életben 
(Vitányi, 1997). 

nálunk jóval nagyobb a kultúrából kimaradt, passzív réteg,

kulturális elit 
arányában "hozzuk" a nyugati modellt 

nálunk jóval nagyobb a kultúrából kimaradt, passzív réteg,

kulturális elit 
arányában "hozzuk" a nyugati modellt
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VI.1. Az életminőség értelmezése

objektív életminőség

életszínvonal

szubjektív életminőség
elégedettség és a boldogságérzet

"jobb"-at hangsúlyozza a "több"-el szemben
kapcsolat 

a szubjektív és az objektív életminőség között

Az 1960-as években a nyugati jóléti államokban világossá vált, hogy a civi-
lizációs fejlődés hatására nem lettek az emberek boldogabbak, tehát a javak bősége 
nem elégséges a jó élethez. Így került előtérbe az életminőség koncepciója, amely 
az anyagi javak kielégítésére irányuló jólét (welfare) mellett (sőt egyre inkább he-
lyette) a lelki, immateriális szükségletek kielégítésére (well-being) helyezi a hang-
súlyt (Fekete, 2006).

Számos tudományterület (szociológia, közgazdaságtan, pszichológia, egész-
ségtudományok)  gyakorlatilag egymástól függetlenül  foglalkozik életminőség-
vizsgálatokkal. A kutatók többsége megkülönbözteti az életminőség objektív és 
szubjektív oldalát. 

Az  az életkörülményekben fejeződik ki, az életszínvonallal és 
az egyéni erőforrásokkal áll összefüggésben (jövedelem, iskolai végzettség, 
egészségi állapot). Az  a társadalom tagjainak jóléti szintjét, szükség-
leteik kielégítettségi fokát jelenti, melynek összetevői a lakáskörülmények, a szo-
ciális, kulturális, egészségügyi ellátottság, a létbiztonság, a közlekedési viszonyok, a 
közbiztonság és a munkahelyi körülmények. 

A  az objektív létfeltételek megélési módját, a körülmények 
érzékelését és értékelését jelenti, amely az  mértékében 
fejeződik ki. Az elégedettség a szubjektív életminőség értelmi (kognitív) di-
menziója, míg a boldogság (vagy egyéb pozitív és negatív érzések) az életminőség 
érzelmi (affektív) oldalát jelentik. A szubjektív életminőség-kutatások nemcsak 
arra irányulnak, hogy egy skálán értékeljék az adott állapotot, hanem a minőségi 
élet forrásait is keresik rendkívül széles szegmensben (pl. társas kapcsolatok, 
munka, szabadidős tevékenység, vallásgyakorlás, életesemények).

Az életminőség többdimenziós fogalom, amely egyaránt magában foglalja a 
materiális és az immateriális, az objektív és a szubjektív jóléti komponenseket, a 

. 
Az átlagos vagy átlag feletti életszínvonalon élők esetében nincs szoros 

, tehát az életkörülmények javulásával nem 
nő (vagy nem egyenes arányban nő) az elégedettségérzet. Ez a jelenség a fogyasz-
tási igények spiráljával magyarázható (Utasi, 2006). Az új dolog birtoklása csak 
kezdetben okoz örömet, majd természetessé válik, és új termék után vágyakozunk.  

objektív életminőség

életszínvonal

szubjektív életminőség
elégedettség és a boldogságérzet

"jobb"-at hangsúlyozza a "több"-el szemben
kapcsolat 

a szubjektív és az objektív életminőség között
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Az új fogyasztási javak megszerzése iránti vágy folyamatosan újratermelődik, egy-
re magasabb igényszintről kiindulva. A rosszabb életkörülmények között élőknél 
viszont szorosan összefügg az objektív és a szubjektív oldal, az életszínvonal javu-
lása egyértelműen pozitív hatással van az egyén boldogságszintjére. 

A két faktor együttes figyelembevétele különböző pszichoszociális állapotokat 
teremt, melyeket az alábbi táblázat mutat be (Fekete, 2006): 

      Magas szubjektív életminőség      Alacsony szubjektív életminőség

Magas objektív Jó életminőség Elégedetlenség
életminőség              /well-being/

 
Alacsony objektív Elégedettség Rossz életminőség 
életminőség /megfosztottság/

Az életminőség a jóléti társadalmak egyik központi fogalmává vált, javítása ma 
már kiemelt politikai-társadalmi cél. Ahhoz, hogy egy ország polgárai teljes és jó 
minőségű életet éljenek, figyelembe kell venni a jólét objektív (adott) és szubjektív 
(egyénileg értékelt) feltételeit is. Ma még több hangsúly helyeződik a külső felté-
telrendszerre, de lényeges az is, hogy az emberek mit tartanak fontosnak saját ma-
guk számára a jó élet megítélésekor. Ez utóbbit nehéz vizsgálni, mert az összete-
vők személyenként változnak, egyeseknek például a hit, a vallásgyakorlás, mások-
nak a kifogástalan külső megjelenés jelent fontos életminőségi faktort. 

Egyes kutatók a szubjektív életminőséget nemes egyszerűséggel boldogságnak 
nevezik, míg mások a szubjektív életminőség érzelmi összetevőjére használják a 
boldogság szót (jelen esetben nincs jelentősége, hogy az életminőség egészére, 
vagy annak csak egy szegmensére vonatkozik). Komoly nemzetközi kutatások 
próbálják a szubjektív paramétereket (boldogság, elégedettség) objektív módsze-
rekkel mérni, tehát különböző mutatókkal, skálákkal igyekeznek megfoghatóvá 
tenni a megfoghatatlant. Az emberek boldogságszintjét összesítik, és indexszá-
mokat képeznek, ennek alapján rangsorba állítják az egyes országokat. A téma leg-
ismertebb nemzetközi kutatója, Ruut Veenhoven közreműködésével létrejött egy 

 (World Database of  Happiness), amelyben a magyarok a kö-
zépső harmadba tartoznak. 

A szakirodalomban ismert egy ún. (Sebestyén, 
2005), amely rendszerszemlélettel közelít a témához. A szerző álláspontja szerint a 
bemenetként megadott feltételek (input-ok) meghatározzák az életminőség kime-

VI.1.1. Az életminőség vizsgálata

boldogság világadatbázis

Rahman-féle életminőség-modell 

boldogság világadatbázis

Rahman-féle életminőség-modell 
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neti oldalát, az elégedettség és a boldogság mértékét (output). Ezzel a modellel 
több baj is van. Egyrészt a tételesen felsorolt bemeneti tényezők (családi, baráti vi-
szonyok, érzelmi jólét, egészség, anyagi jólét, a lokális közösséghez tartozás érzése, 
munka és aktivitás, személyes biztonság, környezet minősége) hiányosak és követ-
kezetlenek (pl. az érzelmi jólétet külön kezeli az egészségtől). Másrészt azt sugallja, 
hogy a kedvező hatások beprogramozása, illetve azok kölcsönhatása jó életminő-
séget eredményez. A modell azt jelentené: ha megfelelőek a körülmények, akkor 
egy adott ország lakóinak átlagban boldognak kell lenniük. Nyilvánvaló, hogy az 
életminőség prognózisakor csak valószínűségről lehet szó, tehát ha minél több po-
zitív bemeneti hatás érvényesül, annál valószínűbb a kedvező eredmény.  Harmad-
részt az életminőség mérését lehetővé tevő kimeneti jelzőszámok (a várható bol-
dog évek száma, az élettel való elégedettség indexe, egyenlőtlenséggel igazított 
boldogság indexe) - finoman fogalmazva - csak száraz adatok, mivel a minőséget 
soha nem lehet igazából kvantifikálni (számszerűsíteni), különben megszűnne 
minőségnek lenni. 

 Ebből adódik aztán, hogy az életminőség komplexitása csak részben közelít-
hető meg tudományos módszerekkel. Az életminőségkutatás másik nagy kihívása, 
hogy a sokdimenziós fogalomrendszer egyes területein (orvostudomány, szocio-
lógia, pszichológia) felhalmozódott ismeretek egy integrált tudásanyagot alkos-
sanak. 

Az életminőséget befolyásoló tényezők sokszínűsége miatt nem érdemes téte-
les felsorolásba bocsátkozni. Hasznosabb, ha átfogó szempontok megadásával 
utalunk a lehetséges tényezők körére. Ehhez a Veenhoven (2000) által leírt rend-
szerezési elveket hívjuk segítségül. 

A kategóriák mellett csak néhány példát említünk meg, a felsorolás tetszőle-
gesen kiegészíthető, bővíthető. 

Külső minőségek Belső minőségek
Lehetőségek Életkörülmények Személyes erőforrások 

- ökológiai: tiszta levegő, - fizikai: betegségek, 
éghajlat, parkok stb. fájdalmak hiánya, fittség stb. 
- politikai: jogrendszer, - mentális: lelki problémák
államigazgatás stb. hiánya, pozitív attitűdök stb.

- szociális: egészségügy, - intellektuális: tudás,
nyugdíjrendszer stb.  intelligencia 
- gazdasági: GDP, - komplex készségek:

VI.1.2. Az életminőséget meghatározó tényezők
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szolgáltató szektor,  kreativitás, szociális
közlekedés, kompetenciák stb. 
jövedelemviszonyok stb. - életstílus:
- kulturális: oktatás, kultúra  egészségtudatosság,
színvonala, médiahatás stb.  nyitottság,   

 környezettudatosság,
 igényesség stb. 

Eredmények Az élet értelme, eredményessége Szubjektív elégedettségi faktorok
- külsőleg megnyilvánuló - egyes életterületek minősítése:
értékek: gyereknevelés, elégedettség a munkával,
baráti kapcsolatok, az egzisztenciával,
hivatásgyakorlás, találmányok, a kapcsolatokkal
felfedezések stb. - uralkodó hangulat: 
- morális értékek: becsületesség, depresszió, unalom, lelkesedés
szolidaritás, mértékletesség stb. - átfogó értékelés:

kompetenciaérzet, boldogság 
  
Összegezve azt mondhatjuk, hogy az életminőséget befolyásolja
- a társadalom minősége (jogi, morális, ökológiai, gazdasági stb.);
- az egyén helye, megnyilvánulása a társadalomban (életkor, iskolai végzett-

ség, lakóhely, szociális kapcsolatok stb.);
- az egyéni individuális jellemzők (egészég, képességek, temperamentum 

stb.).

Az egyes tényezők eltérő mértékben hatnak az életminőségre. A jövedelem-
viszonyok és az iskolai végzettség például csak egy bizonyos szintig korrelálnak a 
szubjektív életminőséggel, viszont minél szegényebb és hátrányosabb helyzetű az 
illető, annál inkább ezek a faktorok a meghatározók. Ed Diener, a boldogság-
kutatás másik nagy alakja szerint a magas szubjektív jóllét elérésében két dolog nél-
külözhetetlen: a A hivatásszerű munka-
végzés és a vallásgyakorlás pozitív hatását az életminőségre is számtalan vizsgálat 
igazolta. Több kutatás foglalkozott az életminőségérzet genetikai alapjainak fel-
tárásával. Ezek szerint a boldogságra való hajlam örökletes tényező. Az emberek 
jelentős mértékben különböznek egymástól a pozitív érzések átélésére való hajlam 
tekintetében, ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az 

.
A genetika, valamint a társadalmi és kulturális környezet által kialakult 

közül jónéhány (pl. extrovertáltság, neurotikus hajlam, megnyerő stílus, 

jó társas kapcsolatok és a mentális egészség.

örömképesség részben biológiai, 
idegélettani adottság

személyi-
ségjellemzők 

 jó társas kapcsolatok és a mentális egészség.

örömképesség részben biológiai, 
idegélettani adottság

személyi-
ségjellemzők 
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tudatosság és nyitottság) bizonyított összefüggést mutat a szubjektív jólléttel (Sza-
bó, 2003). Fontos tényező az , mely szerint az ember rögzült és 
visszatérő tevékenységei támogatják, vagy gátolják a minőségi élet lehetőségét. Az 
életminőséget a  is befolyásolja. Valószínűsíthető, 
hogy minél alacsonyabb rendű a szükséglet, és minél hosszabb ideig marad kielé-
gületlen, annál jelentősebb az életminőség rontó hatása. 

A külső körülmények és a személyiségjellemzők viszonyában úgy tűnik, hogy 
az  a dominánsabb szubjektív életminőséget befolyásoló ténye-
zők. Ugyanis a nagyon eltérő életkörülmények között élő személyek is tudnak 
hasonlóan magas szubjektív életminőséget produkálni, vagy fordítva: a hasonló 
egzisztenciális és társas viszonyokkal élőknél is óriási életminőségi különbségeket 
tapasztalhatunk. Vitathatatlan, hogy a környezet is jelentős hatást gyakorol az élet-
minőségre, ez azonban a személyiség szűrőjén keresztül érvényesül. Fontos meg-
említeni, hogy a pszichés állapot gyors változásakor nem életminőségről, hanem 
hangulatról beszélünk. A hangulat rövidtávon érvényesülő, változékonyabb fo-
galom, míg az 
kifejezés.

Az emberek szubjektív jóléte az jük függvényében kitűzött és meg-
valósított céloktól is függ.  Az élettel kapcsolatos (célok, tervek, vágyak) 
és a  fontos szerepet játszik abban, hogy az ember elégedett-
nek érzi magát, vagy sem. Ha kevesebbet várunk és az teljesül, jobb életminőséget 
élünk meg, mintha magasra törő vágyaink kielégítetlenek maradnak. A szubjektív 
jólét meghatározó eleme  is, azaz, hogy mit gondol a 
képességeiről, lehetőségeiről. 

A társadalmi összehasonlítás elmélete szerint az életminőség , 
amely nagyban függ a viszonyítási alaptól. Ha valaki a környezetében eltérő szemé-
lyeket, vagy saját életének korábbi szakaszait tekinti referenciapontnak, eltérő 
életminőség-érzetet produkál. Amennyiben a másik személynél, vagy korábbi 
állapotánál jobbnak ítéli meg helyzetét, boldogabbnak érzi magát. 

Az adaptáció elmélete szerint a pozitív vagy negatív körülmények gyakran csak 
időleges hatással vannak az életminőségre. Az életszínvonal emelkedése csak át-
menetileg javítja a közérzetet, vagy a súlyos balesetet szenvedő és mozgáskor-
látozottá vált személyeknél is bizonyos idő elteltével visszaáll a korábbi életmi-
nőség-érzete. Ez azt jelenti, hogy 

Az életminőséget alakító tényezők közül bármelyik , lehet annyira 
pozitív (vagy negatív), hogy háttérbe szorítja a többi hatását. Olyan  

egyéni szokásrendszer

szükségletek kielégítettségi szintje

VI.1.3. A szubjektív életminőség sajátosságai 
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például, mint a válás, a halál, vagy a gyerekszületés alapjaiban meghatározhatják az 
életminőséget. Számunkra elsősorban azok a dimenziók érdekesek, amelyeket az 
ember tevőlegesen tud befolyásolni, és tudatosan javíthatja élete minőségét. Ilyen 
faktor lehet a rendszeres és eredményes rekreáció is, ezért mondjuk azt, hogy a 
rekreáció az életminőség javításának kulcsfontosságú eszköze. 

A pozitív pszichológia egyik jelentős kortárs alakja, Martin Seligman (2008) 
szerint a minőségi életnek fokozatai vannak. Az alapszint a , amikor az 
ember kedvére élvezheti az élet adta örömöket: szépen berendezett házban, ideális 
környezetben, konszolidált társas viszonyok között él, jó autóval közlekedik, 
gyakran szórakozik stb. A ennél többet nyújt,  az egyénre jellemző erősségek 
mindennapos gyakorlását, a képességek és készségek megfelelő használatát jelenti. 
Az erősségek használata (tanítás, alkotás, tanácsadás, tervezés, házépítés, éneklés 
stb.) által keletkezett jóllét - a hitelesség és a kompetencia érzete által - mélyebb 
elégedettséghez vezet. Az során az ember hiteles tevékenységei vala-
milyen magasabb rendű dologból erednek, a viselkedés egyben az erények gyakor-
lását is jelenti. A szerző hat erényt emel ki (bölcsesség, bátorság, szeretet, igazsá-
gosság, mértékletesség, spiritualitás), amelyek gyakorlása által a személyiség legin-
kább gazdagodik. A kiemelt erénnyé válásnak három kritériuma van:

- szinte minden kultúrában elismerik és értéknek tartják, 
- a célértékek, tehát nem valamilyen másik érték megvalósításához szolgál-

nak eszközül,
-  alakíthatók, fejleszthetők.  
Az erényes élet a legmagasabb szint, amikor az embert az önkiteljesedés érzete 

hatja át, és az élete értelmet nyer. Seligman állítja, hogyha az átélt pozitív érzelmek 
nincsenek kapcsolatban a jellem fejlődésével, akkor az előbb vagy utóbb kiürese-
déshez, kedvetlenséghez, majd depresszióhoz vezet. Nem nehéz felfedezni a Mas-
low-piramis hierarchiájával való szolid kapcsolatot, ám ebben az esetben a maga-
sabb szintek megvalósítása nem függ az alsóbb szintek kielégítettségétől. 

A minőségi élet eléréséhez számtalan út vezet. Koronként, kultúránként, sőt 
egyénenként is más és más optimális megoldások kínálkoznak. Főleg ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy életünk irányításának külső fogódzói egyre halványab-
bak, az életmódra ható törvényszerűségeket nem ismerjük, a vallási parancsok és 
az erkölcsi normák pedig erőtlenné váltak. A szocializációs feladatok egyre na-
gyobb része "pattog" gazdátlanul a család és az iskola között. Szuverenitásunk fo-
kozódik, . Az egyén nem tudja meg-
spórolni a személyes útkeresést. Az általánosságok szintjén annyi segítség adható, 

VI.1.4. A szubjektív életminőség javítása 

kellemes élet

jó élet

értelmes élet 

a minőségi élet kritériumai egyre egyénspecifikusabbak

 

kellemes élet

jó élet

értelmes élet

a minőségi élet kritériumai egyre egyénspecifikusabbak
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hogy  fontos, közvetlenül befolyásolható , és 
felvetünk egy-két javaslatot az adott életterület támogatásához. Minél több szektor 
működik jól és arányosan az egyén életében, annál közelebb kerülhet a minőségi 
élethez. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos összetevők hiányában (pl. testi épség, 
vallásos hit) ne lehetne minőségi életet élni. A kiemelt életmódelemek úgy működ-
nek, mint a rizikófaktorok: csak valószínűségekkel dolgoznak.   

Az alábbiakban  jelöljük meg, hogy az adott életterületen belül mit szeret-
nénk elérni. A  alatt  a teljesség igénye nélkül  néhány javaslatot 
fogalmazunk meg, amelyek az életminőség javulását eredményezhetik. 

 

- az egyes szervrendszerek funkció szerinti működése, komfortérzet a test 
minden részében;

- megfelelő fizikai energiaszint, frissesség, vitalitás érzet, fittség;
- ideális testsúly; 
- önmaga számára elfogadott testforma;
- érzékszervek "élesítése" és kifinomult használata;
- ápoltság;
- egyedi, alkalomhoz illő öltözet. 

- a hagyományos egészség-magatartástan elemei (egészséges táplálkozás, 
rendszeres testmozgás, pihenés, alvás, szexualitás stb.);

- alternatív egészségfejlesztő módszerek (jóga, taichi, reiki stb.);
- immuntréning (az immunrendszer erősítését célzó módszerek);
- masszázsok, fürdők;
- a testtudat fejlesztése (a test igényeinek tudatos figyelése és kiszolgálása); 
- az érzékszervek fejlesztése (tudatosság az érzékelésben, illatok, ízek, látvá-

nyok stb. megélése és differenciálása);
- szépségápolás (bőrápolás, fogápolás, fodrászat, kozmetika, napozás, kul-

turált smink stb.);
- tudatos, egyéni öltözködéskultúra (alkalomhoz, életkorhoz, egyéniséghez 

és testalkathoz illő ruházat és kiegészítők viselése).

- helyes énkép (önelfogadás, önbizalom);
- markáns és reális énideál (a személyiségfejlődés reális irányainak kijelö-

lése);

kiemelünk néhány életminőség-faktort

célként
módszerek és eszközök

Testi egészség, megjelenés-kultúra
Cél: 

Módszerek, eszközök: 

Lelki egészség, lelki béke
Cél: 

kiemelünk néhány életminőség-faktort

célként
módszerek és eszközök

Cél: 

Módszerek, eszközök: 

Cél: 

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



119119

- belső stabilitás, kiegyensúlyozottság;
- félelemmentesség (szorongások, fóbiák, kényszerek kezelése);
- stressz-kontroll;
- könnyedség, humorérzék; 
- éberség, a jelen intenzív megélése, bekapcsolódás az eseményekbe (az ál-

landó jövőorientáltság, vagy a múltba révedés helyett);
- érzelemgazdagság;
- magas szintű érzelmi intelligencia (az érzelmek adekvát használata).

- relaxáció (az izmok tudatos ellazítása);
- meditáció (gondolati tárgynélküliség pszichés állapotának előidézése);
- kontempláció (szemlélődés, a környezeti hatások tiszta, értékelésmentes 

befogadása, a maslowi "B típusú-megismerés" vagy a freudi "szabadon lebegő fi-
gyelem" gyakorlása);

- események, érzések kognitív feldolgozása, gondolatok "kézben tartása" 
(pl. naplóírás);

- a pozitív attitűdök erősítése, a történések pozitív aspektusának felismerése 
(értékelés képessége, örömjáték stb.);

- szabadulás a perfekcionizmustól és a túlzott elvárásoktól (a teljesítmény-
prés oldása);

- a humor keresése és megélése;
- a haláltudat ébrentartása. Hérodotosz a gyönyörök élvezőit emlékezteti az 

élet múlandóságára: "Memento mori!". Az elmúlás gondolata segít a valódi értékek 
felismerésében, sőt az élet élvezetében is (Bakancslista c. film). A halál feldolgo-
zása és elfogadása hosszútávon életminőségjavító tényező. A halálfélelem tágabb 
értelemben a változástól, az elmúlástól való félelem, amely a szorongás egyik 
alapformája. A hit és a világnézet adta kereteken belül foglalkozni, barátkozni vele: 
oldószerként hat.

- a kultúra reneszánsza, újrafelfedezése. Annak megértése, hogy a valódi 
értékek nem mindig azonosak az aktuálisan elfogadott trendi értékekkel. Az 
irodalom, a művészetek hűen megmutatják ezt, ezenkívül igazi életdrámákat 
fejeznek ki, megtanítanak a bukások, a veszteségek elviselésére. A mesékben, a 
mítoszokban is sok minden benne van, amit tudni kell. Ráadásul a lélek nyelvén 
szólnak, a belső életet mozgósítják, hatalmuk van felettünk; 

- közéletiség (a világ történéseinek nyomon követése);
- alkalomhoz illő, kulturált viselkedés. 

Módszerek, eszközök:

Intelligencia, műveltség 
Cél:

Módszerek, eszközök:

Cél:
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Módszerek, eszközök:

Kreativitás, az alkotás öröme

Cél:

Módszerek, eszközök:

Kapcsolati kultúra
Cél:

- preferenciák felállítása (sokoldalú, kiegyensúlyozott műveltség, vagy egy-
egy terület pl. költészet, történelem mélyebb megismerése);

- műveltségi minimum, egyéni kulturáltsági szint meghatározása (pl. közép-
iskolás tananyag felidézése);

- a viselkedési szabályok ismerete és alkalmazása;
- zenehallgatás (komoly-, könnyű- és világzene, CD, rádió, hangverseny, 

koncert);
- olvasás (szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom);
- kulturális intézmények célirányos, rendszeres látogatása (múzeum, szín-

ház stb.);
- a televízió ismeretterjesztő csatornái (tudatos műsorválasztás);
- hír- és műsorszelekciós technika kitalálása (mit engedek be az életembe?).

Hibás sztereotípia a kreativitás szó szűk értelmezése, amely szerint az alkotóké-
pesség csak a művészek sajátossága. Egy különlegesen elkészített leves kreatívabb, 
mint egy másodosztályú festmény. A körömfestés, a mozgástanítás, a cégirányítás, 
a háztartásvezetés mind-mind lehet kreatív, sőt vannak olyan személyek, akik min-
dent szeretnek kreatívan (egyedien, a létrehozás örömével) csinálni. Egyes szak-
emberek akkora jelentőséget tulajdonítanak a kreativitásnak, hogy már-már az 
egészség szinonimájaként emlegetik. 

- az egyéni kifejezőkészség megtalálása a hétköznapi tevékenységekben;
- hobbik, amatőr alkotások élvezete.

- a gyermekiesség bizonyos aspektusainak megőrzése (a gyerekek állandóan 
nyitottak az élményre, szinte bárminek képesek örülni);

- önelfogadás (ha nincs meg a belső biztonság, nem akarom kifejezni ma-
gam);

- spontaneitás, az ösztönös kifejezőkészség fejlesztése. 

- "szerep-azonos" viselkedés (a munkahelyén főnök, a férje mellett nő, és 
nem fordítva);

- bensőséges, szerető párkapcsolat (intimitás megélése);
- családi együttélés művészete (az igazi család segíti a szükségletpiramis 

minden szintjének kielégítését valamennyi családtag számára); 

Módszerek, eszközök:

Cél:

Módszerek, eszközök:

Cél:

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



121121

- őszinte, támogató és rekreáló baráti kapcsolatok; 
- munkatársak, ügyfelek, idegenek kulturált kezelése.

- a szerepek tisztázása, elhatárolása és egymáshoz illesztése; 
- a szeretetképesség, az adás és befogadás fejlesztése, szeretetélmények tu-

datos megélése;
- kommunikáció a másik ember "szeretet-nyelvén" (mit adjak, hogy érezze a 

szeretetet?);
- nyitottság, elfogulatlanság, értő figyelem, empátia;
- a kommunikációs képességek fejlesztése (fogalmazás igényessége, kife-

jezőkészség gazdagítása);
- a családi rangsor-struktúra helyreállítása (idősek tisztelete), a bölcsesség 

felismerése és értékelése;
- "rekreatív" emberekkel való együttlét (kellemes emberek társasága felüdí-

tően hat, ugyanakkor észrevétlenül átveszünk tőlük bizonyos attitűdöket).

- a hivatás (az élvezettel, elkötelezettséggel, magas szakmai színvonallal 
végzett munka) megtalálása;

- áramlatélmény a munkában.

- a munkával kapcsolatos világos elvárások megfogalmazása (a munka típu-
sa, jövedelem, munkaidő stb.);

- az érdeklődési körben lévő munkalehetőségek feltárása;
- a munka és a rekreáció egyénileg optimális arányainak figyelembe vétele;
- önismereten alapuló reális karriercélok.

- tudatos fogyasztóvá válás; 
- esztétikus környezet;
- rendezettség, tisztaság; 
- egyedi tárgykultúra (emlékek, gyűjtemények stb.);
- környezettudatosság. 

- az aktuális élethelyzetnek megfelelő anyagi javak körének, minőségének 
meghatározása és célirányos megszerzése (tudatosan döntsek, hogy mire van szük-
ségem, ne azt vásároljam, amit a reklámok és a környezetem sugall); 

Módszerek, eszközök:

Munkakultúra
Cél: 

Módszerek, eszközök:

Anyagi (környezeti) kultúra
Cél:

Módszerek, eszközök:

Módszerek, eszközök:

Cél: 

Módszerek, eszközök:

Cél:

Módszerek, eszközök:
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- a reklámok kerülése (tévécsatorna váltása, rádió lehalkítása reklám alatt); 
- egyedi ízlés kialakítása (lakberendezési stílusok megismerése, az egyéni-

séghez illő személyes stílus megtalálása);
- a fontos, személyes értékkel bíró tárgyak gyűjtése; 
- környezettudatos szokásrendszer kialakítása (környezetbarát szemlélet 

érvényesítése a hétköznapi gyakorlatban). 

A Vízöntő kora elhozza a spirituális fogékonyságot. Ez nagyon jó a több 
évtizedes "ultra-materialista egyen-gondolkodás" után, ám túl gyorsan szakadt 
ránk a misztérium világa. Kevés a hiteles tanító, és sok a hétvégi megvilágosító 
kurzus. A spiritualitás  mint minden a fogyasztói társadalomban  üzletté vált. Az 
eladhatóság érdekében az "ezo-pszicho biznisz" univerzális megoldásokat és 
gyors sikereket ígér az élet összes problémájára. Valójában a felületesség, a megélés 
hiánya, az irányzatok keverése, a sajátos belső renddel bíró dolgok turmixolása 
zajlik lépten-nyomon. Nem véletlen, hogy a transzcendencia kapui minden kultú-
rában csak egy szűk réteg számára nyíltak meg. Csak stabil földi energiák (erköl-
csösség, tudás, tapasztalat stb.) birtokában lehetett hozzáfogni az égi energiák 
kimunkálásához. Ma mindenki hozzáférhet ehhez a tudáshoz, de a valódi ezo-
terikus útkereséssel járó nehézségeket kevesen vállalják (tanulás, gyakorlás, kitar-
tás, lemondás stb.). A kereszténység, a buddhizmus, a New Age mozgalmak stb. - 
az emberiség nagy világmegértési törekvései - végső soron ugyanoda vezetnek. 
Nincs tehát jó és rossz módszer (Popper), a különbség a tudás és a kóklerség között 
van. Sajnos, alig van jó minta, nem tudjuk igazán, hogy a XXI. századi európai 
kultúrában hol a helye a spiritualitásnak? 

- a spirituális fejlődés szükségességének felismerése;
- az immateriális jelenségek létezésének elfogadása, tisztelete;  
- az ember több szintű energetikai rendszerének megismerése; 
- az egyetemes energia (Selyénél alkalmazkodási energia, Jungnál libidó) 

felhasználása;
- a hit megerősödése.

 
- hiteles tanítók és autentikus források keresése; 
- elmélyülés az ismeretekben;
- ima, meditáció, jóga rendszeres gyakorlása;
- a hétköznapi élet legapróbb részeiben is megfigyelni, megélni, majd hasz-

nálni a spirituális világ törvényszerűségeit.

Spiritualitás

Cél:

Módszerek, eszközök:

Cél:

Módszerek, eszközök:
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VI.1.5. Rekreáció az életminőség szolgálatában 

"boldogságtartománya"

aktivitás produktivitás

testmozgás

társas tevé-
kenységek

Mivel a rekreáció az életkedv-javítás, a jóllét-teremtés eszköze, rendszertanilag 
az életminőség-kutatások egy speciális részterületeként értelmezhető. Izgalmas 
kérdés, hogy a rekreáció vajon milyen szerepet tölthet be az életminőség javítá-
sában? A minőségi élet bonyolult, soktényezős rendszerében milyen ereje van a re-
kreációnak, hogyan hat az általános közérzetünkre? Ma még keveset tudunk 
ezekről az összefüggésekről, a témához egyelőre csak közvetetten kapcsolódó 
ismereteink vannak. 

Kutatások bizonyítják például, hogy az egyén boldogságszintjét (szubjektív 
életminőség nívóját) 50 %-ban öröklött alkati tényezők, 10 %-ban külső körül-
mények, 40%-ban a szándékos tettek (cselekvések, gondolatok) határozzák meg 
(Lyubomirsky 2005). Seligman (2008) is állítja, hogy mindenkinek van egy meg-
határozott , mint ahogy testsúlyunk is csak bizonyos határok 
között változtatható. A cél az, hogy a "beállított boldogságkategóriánk" legfelső 
tartományában éljünk. A rekreáció akkor tölti be hivatását, ha jól megválasztott 
eszközeivel hozzájárul ennek az egyéni "játéktérnek" a maximális kihasználásához.

 A "jó rekreáció" meghatározásához az egyik leggyakrabban említett általános 
jellemző az , sőt még inkább a  (Csíkszentmihályi 1997). Azok-
nak az elfoglaltságoknak van jelentős rekreációs hozadéka, amelyekben az egyén - 
képességeinek optimális használata által - tevékenyen részt vesz. A pozitív érzések 
intenzitása attól függ, hogy mennyire veszünk részt azok létrehozatalában. Ki 
akarjuk tehát érdemelni, jogosan akarunk részesedni az élményből. Az erőfe-
szítések nélküli, rövid úton megszerezhető kellemes érzések élménytartalma cse-
kély. Kitűntetett szerephez jut a , hiszen a rendszeres sportrekreációs 
aktivitás szorongáscsökkentő, kompetenciaérzést növelő hatású (Gémes 2006). A 
testedzést kísérő szerotonin-felszabadulás kimagasló közérzetjavító hatást ered-
ményez, sőt a rendszeres sportolás már olyan neuroendokrinológiai változásokat 
idéz elő, amelynek fontos szerepe van a depresszió és a stressz kezelésében (Sal-
mon 2001). Egyes szerzők a testedzést a leghatékonyabb jóllétteremtő faktornak 
tartják (Biddle 2000). Meg kell különböztetni azonban azokat az intenzívebb 
testgyakorlatokat, amelyek magas aktivitású érzelmeket generálnak (energia, 
lelkesedés, élénkség), és azokat a keleti mozgáshagyományokra épülő technikákat 
(pl. jógairányzatok), amelyek alacsony intenzitású,  ám vitathatatlanul rekreatív 
érzelmeket eredményeznek (nyugalom, béke) (Lyubomirsky 2008). A 

 életminőségjavító hatását a szociológiai, pszichológiai és biokémiai kuta-
tások egyaránt alátámasztják (Pikó 2003, Kopp 2006). 

"boldogságtartománya"

aktivitás produktivitás

testmozgás

társas tevé-
kenységek
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VI.2. Az egészségorientált életmód kialakítása

VI.2.1. Az egészség élménye és értéke

"Az egészségnek gyümölcsillata van"-

hogyan tudjuk az egészség élménytartalmát felszínre hozni?

Az egyén (és a rekreáció) célja - a hétköznapi jóllét biztosításán keresztül - az 
életminőség javítása, melynek megvalósulásához az egészség kiemelten fontos 
tényező. Az egészség a modern társadalmak egyik megatrendje, amely a rekreációs 
kultúrát is nagymértékben áthatja. Egy rekreációs tevékenység értékét gyakran 
aszerint ítéljük meg, hogy mennyire szolgálja az egészséget. 

Az irodalom a tudománynál árnyaltabban, érzékletesebben tudja visszaadni az 
egészség lényegét.  Az egyik legszebb, és a rekreációs szakma számára legkifeje-
zőbb (ezért oly gyakran használt) meghatározást Hamvas Béla adja a Gyümölcsóra 
című esszéjében: 

"Azt hiszem, az egészség fogalmát előbb-utóbb tisztázni kell, nem az orvosoknak, hanem a 
költőknek és a gondolkozóknak. Az orvostudományra ebben a kérdésben nem számíthatunk. 
Amit a klinikákon egészségnek tartanak, annak fertőtlenítőszaga van. Mi lenne, ha egy szép 
nőt megcsókolnál és szájából szublimát párologna? Az egészség nem steril. Az egészségnek gyü-
mölcsillata van, olyan, mint a muskotályszőlő, a fekete hamburgi, a muscat otonel. Leginkább az 

11alma, akár a kanadai ranette, a belle-fleur, a kálvil vagy a jonatán." 

  halljuk gyakran egészségfejlesztő programok 
szlogenjeként, de mi jobban a fertőtlenítő szagot érezzük. Az egészség alapél-
ménye hiányzik belőlünk. Ennek elsődleges oka az emberi lélekben keresendő, de 
az egészségügy betegségközpontú szemlélete sem kedvez a Hamvas-féle esz-
meiség elterjedésének. Az egészség a szervezet természetes állapota, így ön-
magában nem jelent örömforrást, mivel beépül az elégedettségi faktorok sorába. 

A rekreáció változatos eszközrendszere az egészség szolgálatába állítható: az 
egészség visszaszerzésén, fenntartásán és fejlesztésén túl, az egészség-élmény el-
mélyítésében is szerephez juthat. A szakmánk előtt álló egyik legnagyobb kihívás, 

 Ez nem az egészség fenntartása 
érdekében tett lépések élvezetessé tételét jelenti elsősorban. Az egészséges élet-
mód többnyire kötelmek vállalását jelenti (kötelezettségek, szabályok betartását, 
önkontrollt, lemondást stb.), amely másfajta örömöket nyújt, mint amit manapság 
keresünk. Megpróbálhatjuk ugyan - a kor követelményeinek megfelelően - az 
egészségmagatartás elemeit élmény-köntösbe bújtatni, de valószínű, hogy nem ez 
a leghatékonyabb módszer. A fogyasztói társadalomban egészségesnek maradni 
inkább aszketikus, mint hedonista attitűdöket kíván meg. Ami szép, ami jó, ami el-
adható, az az eredmény maga. A kérdés az, hogyan tudjuk az egészséget a fertőt-

"Az egészségnek gyümölcsillata van"-

hogyan tudjuk az egészség élménytartalmát felszínre hozni?

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK

 11  Hamvas, 1987.



125125

lenítő szagból (vagy legjobb esetben is a szagtalanságból) kiemelni, és gyümölcs-
illatúvá, vonzóvá, kívánatossá varázsolni. Ahhoz, hogy valaki kiváló rekreációs 
szakemberré váljon, értenie és hasznosítania kell a fenti filozófia üzenetét. 

Az egészség társadalmi bázison alapuló, . Mindenkinek jó, de 
elsősorban az egyénnek fontos. Emellett  a minőségi élet, a jó közérzet 
vonatkozásában, ugyanakkor  a különböző életmódelemek (normák, sze-
repprogramok, cselekvések) tekintetében.

Minőségi élet (célérték)

Egészség (eszközérték, célérték)

Életmódelemek

   Normák, szerepprogramok            Cselekvéskultúra                  
                           (Mit kellene csinálni?)               (Mit tudok csinálni?)                   

Az egészség értékjellegét senki nem vitatja, azonban ebből még nem következik 
az, hogy egészségesen is élünk. Az okokat több tényezőre vezetik vissza. Egyrészt 
a különböző értékek az emberben komplex értékrendszerré formálódnak. Egy 
érték megnyilvánulása attól függ, hogy az egyén domináns értékrendjében "milyen 
helyezést kap", illetve, hogy más értékek erősítik, gyengítik, vagy akár kioltják ha-
tását. Az egészség vonatkozásában ez úgy értelmezhető, hogy bár az egészség elő-
kelő helyen áll a rangsorban,  következtében az 
egyén magatartásában más és más módon valósul meg. Az értékrendszerünkből 
adódó értékítéletek alapján hozzuk meg az életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. 
Ennek következtében válik életmódunk egészségessé vagy egészségtelenné (Pál, 
2005). A posztmodern társadalomban a kommunikáció ugyan egészségpárti, de a 
gyakorlatban mégsem az egészség jelenti a társadalmi sikert.  A valóban preferált 
és jutalmazott értékek (társadalmi státusz, karrier, hírnév stb.) háttérbe szorítják az 
egészség szempontjait. Kis Jenő a probléma egy másik oldalát ragadja meg: sze-
rinte az egészség alapértékből túlságosan (szinte idealisztikus) 

, így a hétköznapok pragmatikus értékvilágát nem képes megérinteni, 
gyakorlati értékvolta erősen problémás.

individuális érték
eszközérték

célérték

különböző értékrendszeri beágyazódása

magas értékkategó-
riává vált

 

individuális érték
eszközérték

célérték

különböző értékrendszeri beágyazódása

magas értékkategó-
riává vált
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VI.2.2. Az egészséggondozás napjainkban

VI.2.3. Az életmódváltás elősegítése

Egyetérthetünk Kis Jenő megállapításával, mely szerint "az egészséges élet-
módra nevelés pedagógiai hatástechnológiája kidolgozatlan". "Az egészséges élet-
mód terén a szavak és a tettek feszültsége dúl". Nem tudjuk ma még eredményesen 
közvetíteni az egészség élményét és értékét. Az egészségnevelők direkt és a rekre-
átorok indirekt módszerei csekély sikerrel járnak. Nem állt össze az eszmény - cél - 
feladat - cselekvés következetesen egymáshoz kapcsolódó rendszere. Túlmisz-
tifikált, elvontan lebegő egészségszólamok az egyik oldalon, konkrét racionális 
teendők (1500 kalóriás étrend, napi 30 perc kocogás stb.) a másik oldalon. Nincs 
meg a kettő közötti szerves kapcsolat, csak mozgósító erővel nem bíró elvek és 
eszmeiség nélküli tevékenységek vannak. 

Mit tudunk pillanatnyilag felmutatni?
Először is bőséges ismeretünk van arról, hogy mit is jelent egészségesen élni. 

Más kérdés, hogy az ismeretterjesztő, sőt a szakmai irodalomban is sok az ellent-
mondás, különösen az egészséges táplálkozás témakörében. 

Tudjuk, hogy mekkora a mozgásterünk: a kutatások szerint kb. 40-45 % az élet-
mód szerepe az egészséget befolyásoló tényezők sorában. 

Van egy népegészségügyi programunk, mely össztársadalmi szinten jelöli meg a 
hazai egészségügyi helyzet javítását célzó stratégiai lépéseket. Az állami népegész-
ségügyi feladatok többnyire kimerülnek a szűrővizsgálatok kiterjesztésére irányuló 
erőfeszítésekben, a nem dohányzók védelmében és a parlagfű mentesítésben. A 
nemzetközi és a nemzeti egészségfejlesztési deklarációk eredményeként elindultak 
a különböző "színtér akciók" (Egészséges Város, Egészséges Munkahely, Egész-
séges Iskolabüfé programok). A települések és a vállalatok nagy része rendelkezik 
egészségfejlesztési tervvel, a közoktatási intézmények pedig egészségnevelési 
programmal. Az iskolai egészségnevelés valójában nem személyiségformálás, ha-
nem egy ismeretátadó, felvilágosító munka, amely a rizikófaktor modellen alapul: 
célja az elrettentés, egyfajta szabályozási és fegyelmezési kényszer gyakorlása. A 
társadalmi segítségnyújtás keretei tehát részben adottak, azonban az egészség-
magatartás formálására irányuló módszerek gyakorlatilag hatástalanok. Igazából 
nem is várható el a társadalomtól, hogy átvegye az egyén szerepét, hiszen a fele-
lősség és a cselekvés lehetősége az egyéné. 

Az egyén elsődleges kompetenciájának hangsúlyozása mellett érdemes néhány 
szót szólni a személyes törekvéseket támogató szakemberek munkájáról is. Fontos 
kiemelni, hogy az egészségfejlesztési munkában segítségnyújtásról van szó, és nem 
cselekedtetésről, szabályok előírásáról és számonkéréséről. 
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A folyamat megértéséhez az ún. 
t hívjuk segítségül (Naidoo, 1999). A szerzők kimutatták, hogy bármilyen 

változtatás, amit teszünk, nem befejezett akció, csupán egy eseménysor része. Az 
életmódváltás egyes szakaszait körkörös, ciklikus folyamatként írják le, tehát rend-
szeresen visszatérő stádiumokról van szó. A legtöbb ember, amikor változtatni 
akar életmódján, végigmegy ezeken a szakaszokon, ám nem feltétlenül ugyaneb-
ben a sorrendben. Ami biztos, hogy minden fázison előbb vagy utóbb keresztül 
kell menni. 

Az egyén semmi kivetnivalót nem talál életmódjában, nem foglalkozik a kocká-
zattal, vagy nem tekinti a magatartását rizikóviselkedésnek. 

Az egyén már tisztában van a változtatás hasznával, de még nem kész rá. To-
vábbi megerősítésekre vár. Ez a szakasz néha csak egy-két nap, néha azonban 
évekig is eltarthat.

Az egyén érzékeli, hogy nemcsak érdemes, de lehetséges is változtatni, és ké-
szen áll a cselekvésre. 

Ebben a szakaszban az egyén rákényszerül, hogy a dolgokat más módon ke-
zelje, mint eddig. Folyamatosan a cél és a terv megvalósítását szolgáló döntésekre 
van szüksége.  

A változás fenntartása több-kevesebb erőfeszítést igényel. Gyakoriak a "holt-
pontok", a , melyek az egyszerű gondolati elbizonytalanodástól a kisebb 
"bűnözéseken" át, a régi szokások visszatéréséig terjedhetnek. A visszaesést nem 
kudarcként kell értékelni, hiszen ez törvényszerű eleme a folyamatnak. Normál 
esetben egy új ciklus kezdődik, és egyre kisebb erőfeszítés kell a változtatás melletti 
kitartáshoz, míg végül a magatartás új szokásként rögzül. Általában a kliens több-
ször abbahagyja a módosított cselekvést, majd újrakezdi, mielőtt végképp felhagy 
vele (pl. a dohányzás esetében). 

A modell az életmódváltoztatás "hogyanjára", és nem a "miértjére" ad választ. 
Nagyon fontos a támogató munkában, hogy a tanácsadó (szakértő stb.) mindig 
tisztában legyen azzal, hogy kliense a folyamat melyik stádiumában van. Teljesen 
felesleges a töprengés előtti szakaszban célkitűzésekkel foglalkozni, vagy a ké-
szenléti szakaszban már a visszaesés kockázatát csökkentő módszereket tanítani. 

Az egészéggel kapcsolatos életmódváltás nagyon ritkán történik kizárólag 
egészségügyi megfontolásból. Nagy, sőt sokszor nagyobb jelentősége van a társa-
dalmi összefüggéseknek. Ilyen döntést befolyásoló tényező lehet például az anyagi 

Prochaska és DiClementa életmód-változtatási 
modell

1. A töprengés előtti időszak

2. A tépelődés időszaka 

3. Készenlét a változtatáshoz

4. A változtatás megvalósítása

5. Az egészséges életmód fenntartása

visszaesések

Prochaska és DiClementa életmód-változtatási 
modell

1. A töprengés előtti időszak

2. A tépelődés időszaka 

3. Készenlét a változtatáshoz

4. A változtatás megvalósítása

5. Az egészséges életmód fenntartása

visszaesések
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megfontolás (pénzt takarít meg, ha nem cigarettázik), a társasági igény (sportolás 
közben az együttlét lehetősége) vagy az újdonság varázsa (új fitness klub nyílt). 
Gyakran ugyanígy, a külső körülmények következtében térnek vissza eredeti 
életmódjukhoz, például a kötelezettségek növekvő nyomása következtében (beteg 
szülők, férj másodállása, gyermek születése stb.). 

Nyilvánvaló, hogy minden változtatáshoz szükséges bizonyos minimum felté-
telek megléte.

- történjen (ha valakire kívülről, erőszakosan akarjuk rábi-
zonyítani, hogy egészségtelenül él, védekezni fog, és éppen az ellenkező hatást ér-
jük el);

- a változtatni kívánt , mivel az egészségtelen 
viselkedésformák általában észrevétlenül jelen vannak a szokásrendszerben. Ezért 
kell valamilyen külső hatás (pl. szívinfarktust kap a kollégája) vagy belső jelzés (pl. 
fullad a lépcsőn), ami felhívja az illető figyelmét az adott magatartás kockázati 
jellegére;

- a rossz szokásnak, vagy a kedvezőtlen állapotnak terhesnek kell lennie az 
egyén számára,  (ha nem érzem a túlsúly funk-
cionális és esztétikai hátrányait, nem akarok megszabadulni tőle);

- az új szokásnak az életvitelbe (ha csak késő 
este tudok edzeni, ráadásul messze van a fitness klub, hamar csökken a lelke-
sedésem);

- ha egy olyan cselekvést kell elhagyni (pl. csokievés), amely pótcselek-
vésként működött, és fontos mentális funkciója is volt (pl. stresszoldás), 

;
- csak (kiegyensúlyozott, nyugodt) van esély 

maradandó változások bevezetésére (pl. folyamatos egzisztenciális szorongás kö-
zepette az egyénnek nincs kedve és energiája a változtatásra);

- az életmódváltoztatás szinte minden esetben megrázkodtatással jár együtt, 
ezért nagy szerepe van a  (családi, szakember biztatás);

Az életmódváltás sikere nagy mértékben függ az . Aki erős 
öntudattal és magas önbecsüléssel rendelkezik, jobban bízik benne, hogy lesz elég 
kitartása és ereje véghezvinni a tervet. A megállapítás fordítva is igaz, az "egész-
ségpusztító" életmódot folytatóknál általában alacsonyabb az önbecsülési szint. 
Az életmódváltást támogató szakembernek tehát nagy hangsúlyt kell fektetnie az 
egyén önbecsülésének helyreállítására, illetve növelésére. 

A fenti tényezők mellett nagy szerepe van az (egészséges 
munkahely, médiahatás stb.) is, amely felerősíti az egészséges életmód iránti 
szándékot és jelzi az elfogadhatatlan, egészségtelen állapotokat. 

 A változtatás feltételei: 
önkezdeményezéssel 

magatartásnak feltűnővé kell válnia

nehézségeknek kell származnia belőle

könnyen beilleszthetőnek kell lennie

alternatívát 
kell helyette bevezetni

meghatározott életfeltételek között

szociális támogatásnak
egyén önbecsülésétől

egészséges környezetnek 

 

 

 A változtatás feltételei: 
önkezdeményezéssel 

magatartásnak feltűnővé kell válnia

nehézségeknek kell származnia belőle

könnyen beilleszthetőnek kell lennie

alternatívát 
kell helyette bevezetni

meghatározott életfeltételek között

szociális támogatásnak
egyén önbecsülésétől.

egészséges környezetnek 
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VII.1. Szervezett rekreáció

egyéni keretek

közvetlen személyes kapcsolatokat jelentő

szervezett rekreáció

szervezethez kötöttséget szolgáltatás igénybevé-
telét,

állami szektor
magán szektor 
üzleti szektor
civil szektor

A rekreációs tevékenység történhet  között (olvasás, otthoni torna 
stb.), amikor az adott személy teremti meg a tevékenység feltételrendszerét. Itt a 
legnagyobb az egyén döntési szabadsága, elsősorban tőle függ, hogy mikor, hol és 
milyen tevékenységet választ. 

A , családtagokkal, barátokkal közösen 
végzett rekreációs tevékenység már egyeztetést, együttműködést igényel. Ilyen 
tevékenység lehet a kártyázás, kirándulás, beszélgetés stb., amely a résztvevők 
céljának, aktuális hangulatának, és időbeosztásának összehangolása által jöhet csak 
létre. 

A  olyan szolgáltatások igénybevételét jelenti, amelynek felté-
teleit az egyéntől (és közvetlen környezetétől is) független személyek teremtik 
meg. Természetesen mindhárom rekreációs tevékenységforma megvalósításához 
szükséges valamilyen szintű szervezés, így a szervezett rekreáción inkább vala-
milyen értünk, amely mindig valamilyen 

 gyakran szakember közreműködését jelenti. 

A rekreációs tevékenység fajtái:

Egyéni                        Közös "Szervezett"
olvasás            társasjáték                    mozi, színház
otthoni torna              túrázás, kirándulás step óra    
kocogás         teázás                            versenyzés  
meditáció           beszélgetés                 jóga tanfolyam 
kertészkedés stb.       tollaslabda stb.                vásárlátogatás stb.

A rekreációs szolgáltatásokat meghatározó legfontosabb tényezők: az állam, a 
piac és a civil társadalom. Ezek jelentősen eltérnek egymástól aszerint, hogy 

- állami vagy magán,
- szervezett (szabályozott) vagy szervezetlen (szabályozatlan),
- profitorientált vagy nonprofit sajátosságokkal rendelkeznek.  
E szempontok figyelembevételével valójában négy szektort különíthetünk el: 
- (politika, közigazgatás),
- (magánélet),
-  (vállalkozások),
-  (önkéntesen szervezett, nonprofit szervezetek).

 

egyéni keretek

közvetlen személyes kapcsolatokat jelentő

szervezett rekreáció

szervezethez kötöttséget szolgáltatás igénybevé-
telét,

állami szektor
magán szektor
üzleti szektor
civil szektor
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Az állami szektort az állam szabályozza elsődlegesen, a vállalkozásokat a piac, a 
magánéletet pedig a társadalmi normák, de természetesen a másik két tényező is 
hatással van az adott területre. A civil szektor nem kötődik szorosan a többihez 
(lásd az alábbi ábrán, középen), az állami szférától elkülönül magánjellege miatt, a 
szervezetlen magánélethez képest szabályozott, a piac viszonylatában pedig non-
profit jellegű.

12
Szolgáltatási szektorok

Az egyes szektorokhoz eltérő szervezeti formák és rekreációs szolgáltatástí-
pusok társíthatók. A magánéleti szektor - szervezetlensége, szabályozatlansága 
miatt - különbözik a többitől, így nincsenek rá jellemző szolgáltatásfajták. 

A civil szektorban működnek pl. a nonprofit jellegű sportklubok, sportegye-
sületek, sportszövetségek, érdekvédelmi és szakmai szervezetek. 

Az állami szektorhoz tartoznak az állami (önkormányzati) tulajdonban lévő 
sportlétesítmények (pl. uszoda, műjégpálya, sportcsarnok, könyvtár, színház, táj-
védelmi körzetek, parkok stb.). 

Magyarországon a rekreációs létesítmények és szolgáltatások döntő többségét 
az üzleti szektorban találjuk (fitness klubok, tánciskolák, teniszpályák, bowling 
klubok, lovas-iskolák, utazási irodák, wellness szállodák stb.). 

Természetesen a rekreációs szolgáltatások piacán találunk átfedéseket, továbbá 
az egyes szektorok együttes jelenlétét, összemosódását bizonyos létesítmények 
üzemeltetésekor. 
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VII.2. A fizikai rekreáció színterei és létesítményei

színtér

 létesítmények

A fizikai rekreáció színterei és létesítményei: 

Iskolák 

A továbbiakban a fizikai rekreáció színtereit és létesítményeit vesszük sorra 
Dobozy László (1992) rendszertanából kiindulva. 

A létesítmény mellett azért tartjuk fontosnak a  szó használatát, mert van-
nak olyan intézmények (pl. iskola, munkahely), amelyek által kínált rekreációs 
programok nem kötődnek magához a konkrét helyszínhez (pl. sítúrák, csapatépítő 
tréningek stb.). A természet által nyújtott rekreatív lehetőségek (pl. természetjárás) 
szintén nem létesítmény- hátterűek. 

A  vonatkozásában viszont fontos kiemelni, hogy nem csak teret ad-
nak a rekreációnak, hanem az infrastrukturális feltételek biztosításán túl: 

- a szociális kapcsolatok kialakításának helyszínei, a hasonló rekreációs igé-
nyű egyének találkozási pontjai;

- a létesítményhez tartozó szakemberek által szervezési, tanácsadói és okta-
tási funkciókat is betöltenek;

- bizonyos mozgásformák (eszközök) megismerésének helyszínei, tehát 
marketingfeladatokat is ellátnak.

- iskolák,
- munkahelyek,
- lakóterületi létesítmények, 
- üdülőhelyek rekreációs létesítményei, 
- üdülőövezeti, vagy zöldövezeti létesítmények, 
- játszóterek,
- túrázás színterei és létesítményei, 
- téli sportok színterei és létesítményei,
- vízi rekreáció színterei és létesítményei, 
- egyéb szórakoztató rekreációs létesítmények. 

Az iskolákban elsősorban a gyermekek tanórán kívüli (délutáni) rekreációs 
programjai zajlanak. A tornatermekben, tornaszobákban, sportudvarokon és 
sportpályákon lehetőség nyílik kötetlen mozgásos játékokra (kidobó, foci, ping-
pong), vagy tanfolyami rendszerű mozgásprogramokon való részvételre (aerobik, 
karate, röplabda stb.). Ez utóbbiak egyre nagyobb hányada "fizetős", akár az iskola 
tanárai, akár "külsősök" tartják a foglalkozásokat. Az iskolák gyakran bevételi for-
rásként hasznosítják tornatermüket, bérbe adják cégeknek, sportegyesületeknek, 
vagy vállalkozóknak különböző sportprogramok, edzések lebonyolítására (pl. 
konditorna a környék lakóinak). A jó szabadidő-szervező kollégával rendelkező 

színtér

létesítmények

A fizikai rekreáció színterei és létesítményei:

Iskolák 
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iskolákban mozgalmas rekreációs élet zajlik, ezekbe a szülőket is bevonják. A kul-
turális programokon túl kirándulásokat, gyalog-, vízi- és kerékpártúrákat, valamint 
sítáborokat szerveznek a családok részére. 

A munkahelyi rekreáció kérdésköre csak a nagyobb vállalatok (főleg a külföldi 
érdekeltségű cégek) esetében merül fel, a kis- és középvállalkozásoknál ritkán ta-
pasztalunk a dolgozók szervezett rekreációjára irányuló törekvéseket. A nagyobb 
multicégek saját fitness termet létesítenek dolgozóik számára, vagy bérletet vásá-
rolnak a környék fitness klubjaiban. A vállalati image-építés jól bevált módszere a 
céges sportnapok, családi napok szervezése. Bár a közép- és felsővezetők tré-
ningjei elsődlegesen teljesítményfokozási céllal szerveződnek, a csapatépítő vagy 
kalandtúrák rekreációs hozadékkal is járnak. Vannak olyan multinacionális válla-
latok, amelyek nemzetközi sportversenyeket szerveznek a világ különböző részein 
dolgozó alkalmazottjaik számára (pl. egy nagy biztosító társaság a Margitszigeten 
rendezett félmaratoni futóversenyt kizárólag dolgozói számára: 37 országból kö-
zel 300 versenyző érkezett, akik életkori kategóriánként mérték össze képes-
ségeiket). 

A lakóterületi létesítmények vonzereje fokozódik. Felmérések bizonyítják, 
hogy az emberek - a munka végeztével  a hazafelé vezető úton lévő, illetve az ott-
honhoz közeli létesítményeket látogatják inkább. A jelentős többletközlekedési 
igénnyel járó létesítmények alig csábítanak rendszeres sportolásra. Elsősorban 
olyan lehetőségekért hajlandóak utazni az emberek, amelyek a lakókörnyezetük-
ben nem találhatók meg (futópálya, korcsolyapálya stb.), és az adott mozgásforma 
különösen kedvelt számukra. A helyi létesítmények többségét az üzleti szektor 
kínálja (finess-termek, teniszpályák, tánciskolák stb.). A legnagyobb fejlődést az 
utóbbi 20 évben a fitness-kluboknál tapasztalhattuk, számuk az 1990-es években 
szinte évente megduplázódott. Az 50-100 nm-es pinceklubokból 3000 nm-es 
multifunkciós komplexumok lettek. A művelődési központok fontos rekreációs 
létesítmények: bár testkulturális programkínálatuk kevésbé hangsúlyos, az élet-
mód formálásában kiemelt szerephez juthatnak, sőt sok helyen (főleg kisebb tele-
püléseken) jutnak is. A sportegyesületek által üzemeltetett létesítmények (sport-
pályák, uszodák, csarnokok) is hasznosíthatók a lakossági rekreációban, azonban 
az átlagos hétköznapi szabadidősávban (16-19 óráig) a szakosztályok edzései szin-
te teljesen lekötik a kapacitást.  A sportrekreációs lehetőségek további szűkülését 
eredményezi, hogy a "kis egyesületek" sorra tönkremennek, megszűnnek, pedig 
ezek a színterek több és szorosabb kapcsolatot tartottak fenn a helyi lakossággal (a 

Munkahelyek

Lakóterületi létesítmények 

Munkahelyek

Lakóterületi létesítmények 
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jó közlekedési adottságokkal rendelkező, központi fekvésű területeiket az üzleti 
szektor hasznosítja lakópark vagy bevásárló központ építése céljából). Van néhány 
jó példa is (főleg a módosabb fővárosi kerületekben): a versenysport és a lakossági 
sport kellemes szimbiózisban működik együtt. Sőt, ami még ennél is fontosabb: 
egyfajta klubélet kezd kialakulni. A közösségi terek beszűkülésével óriási igény 
mutatkozik olyan rekreációs lehetőségek iránt, amelyek a sportolás funkcióján túl, 
a baráti együttlétek helyszínévé is válhatnak. Külföldi példák mutatják, hogy az 
emberek nemcsak teniszpályákat, hanem teniszklubokat is keresnek, ahol valóban 
rekreatív közösségi élet zajlik. Még nagyobb a vonzereje olyan létesítményeknek, 
amelyek a családtagok eltérő rekreációs igényeit azonos időpontban és helyszínen, 
de differenciált szolgáltatásokkal képesek kielégíteni.

 

A turizmus ágazatai közül az egészségturizmus (gyógy- és wellnessturizmus), az 
aktív sportturizmus  tud felmutatni számottevő rekreációs szolgáltatáskínálatot. 
Itt elsősorban az uszodák, a termál-medencék, a szaunaparkok és a teniszpályák 
jelentik a létesítményhátteret. A fitness-részlegnek nevezett néhány gépes szobács-
ka nem jelent túl nagy vonzerőt a vendégek számára. A turisztikai rekreációs 
szolgáltatások részletes ismerete az animátor és a wellness tanácsadó szakirány 
kompetenciája, így ezek bemutatása a szakirány tananyagában történik. 

Ezek a létesítmények a városok belsejében, vagy gyakrabban azok peremkerü-
leteiben találhatók, építési korlátozások alá esnek, gyéren lakottak, és legfontosabb 
jellemzőjük a természeti környezet domináns jelenléte. Itt olyan rekreációs léte-
sítmények találhatók, amelyek jellegüknél fogva a természethez kötődnek (pl. lo-
varda, evezős vagy kajak-kenu telep, futópálya, golf  klub stb.). Nem kizárt, hogy 
üdülők is működjenek itt, de ezek a térségek elsősorban a munka utáni speciális 
szabadidőeltöltés és a hétvégi rekreáció színterei (Margitsziget, debreceni Nagy-
erdő, nyíregyházi Sóstó stb.).

A játszótereket azért emeljük ki külön kategóriaként, mert szinte valamennyi 
eddig említett színtér tartozékaként megtalálhatók (iskolákban, parkokban, lakó-
telepen, üdülőkben, sőt már nagyobb kerthelységgel rendelkező éttermekben is). 
A játszóterek felszereltsége a rendelkezésre álló terület nagyságától és a megcélzott 
korosztály sajátosságaitól függ. Ideális esetben a játszótér valamennyi gyermek-
korosztály (kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, prepubertás) igényeit kielé-
gíti, sőt a felnőttek és az idősek kulturált pihenését is biztosítja. 

Üdülőhelyek (szállodák, üdülők) rekreációs létesítményei 

Üdülőövezeti vagy zöldövezeti létesítmények

Játszóterek 

Üdülőhelyek (szállodák, üdülők) rekreációs létesítményei 

Üdülőövezeti vagy zöldövezeti létesítmények

Játszóterek 
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A játszóterek alapfelszereltségét a homokozók, a hinták, a libikókák, a mászó-
kák, a csúszdák a forgó, függő, egyensúlyozó és rúgós játékok, illetve kisméretű 
labdapályák (focikapu, kosárpalánk) alkotják. Ma  hazánkban a legkorszerűbb ját-
szóterek között tartjuk számon az ún. Máltai játszótereket, ezeket a Máltai Szere-
tetszolgálat építtette. A játszóterek különlegessége - amellett, hogy biztonságosak 
(EU szabvány), modernek, környezetbarátok és esztétikusak -, hogy berendezett 
játszóházaik is vannak: ezekben szakképzett munkatársak, ingyenes programokkal 
várják az érdeklődőket. Mosdó, elsősegélynyújtás, pelenkázó, ingyenes játékköl-
csönző stb.: ezek a kiegészítő szolgáltatások már-már európai szintűek. Manapság 
nemcsak a gyermeké a játszótér, hiszen egyre több európai és ázsiai városban épí-
tenek az időseknek is játszótereket. Magyarországon elsőként Győrben épült ilyen 
idős-játszótér. Az ötlet jó, a szándék nemes, de a feltételrendszer biztosítása még 
önmagában nem eredményez aktívabb idősgenerációt (egyelőre kevesen használ-
ják).

A természetjárás helyszíneit többnyire maga a természet alakítja, melyet aztán 
az ember tovább formál saját céljainak megfelelően. Hazánk domb- és hegyvi-
dékeit, valamint a síkságok erdeit is behálózzák a gondozott turistautak. A jelzett 
utakat nemcsak azért érdemes követni, mert megóvnak az eltévedéstől, hanem 
mert a legszebb, bejárásra érdemes vonalat követik, és útba ejtenek minden olyan 
természeti vagy épített objektumot (p. kilátó, műemlék stb.), amelyeket érdemes 
felkeresni. A gyalogtúrázás mellett izgalmas élményeket ígér a különböző szurdo-
kok, szakadékok és sziklaképződmények megmászása, vagy a barlangok látoga-
tása. A természetjárást ember alkotta mesterséges képződmények segítik, teszik 
komfortosabbá (hidak, átjárók, kapaszkodók, esőházak, védkunyhók, pihenő és 
étkezőhelyek, turistaházak, kempingek).

Itt kell megemlíteni a kerékpártúrázás infrastrukturális hátterét, amely elsőlege-
sen az országúti kerékpárutak kiépítését és a kerékpáros túraútvonalak kijelölését 
jelenti. A hegyikerékpározás céljára az erdőben csak az erre kijelölt erdészeti ma-
gánutakat lehet használni (vagy útvonalengedélyt kell kérni az erdőgazdaságtól), az 
erdei és turistautakon tilos kerékpározni. 

Alapvetően két - rekreációs céllal hasznosított - síterepfajta létezik. A sí-ösvé-
nyek hegyeken, dombvidékeken vagy sík területeken talajrendezéssel, nyomfek-
tetéssel és gondozással kialakított terepek, melyek a sítúrázás és a sífutás ideális 
útvonalai. A lesikló pályákat általában a hegyek északi, észak-keleti oldalán, irtással, 
gyepesítéssel, vízelvezetéssel alakítják ki (Dobozi, 1992). A síterepek ma már nél-

A túrázás színterei és létesítményei 

A téli sportok színterei és létesítményei 

A túrázás színterei és létesítményei 

A téli sportok színterei és létesítményei 
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külözhetetlen tartozékai a sífelvonók, a síkölcsönzők, a sítárolók, a hóágyúk és 
egyéb kiszolgáló létesítmények (büfék, szállodák, éttermek stb.). Magyarországon 
is van néhány élvezhető sípálya (Pl. Bánkút, Dobogókő, Eplény, Galyatető, Ké-
kestető, Mátraszentimre), de - az átlagos hazai hómennyiséget és a domborzati 
viszonyokat tekintve - ez a rekreációs forma nem tartozik az erősségeink közé. Van 
viszont több egész évben használható műanyag borítású sípályánk, ezek közül a 
leghosszabb (1,9 km) a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkban található. A téli 
rekreációs helyszínek között még meg kell említeni a szánkópályákat (a szánkózás 
az egyik legnépszerűbb téli szabadtéri program), valamint a természetes (befagyott 
tavak, víztárolók megfelelő vastagságú jege) és a mesterséges jégpályákat. 

A rekreáció elsődleges folyóvízi alapformája a vízi túrázás. A hazai állóvizek 
remek feltételeket biztosítanak a vitorlázáshoz és a szörfözéshez (természetesen a 
vitorlás változathoz). Ezek a rekreációs tevékenységek eszköz- és létesítmény-
igényesek is egyben, hiszen szükség van a hajók tárolására alkalmas csónakházra, 
kikötőre, stégekre stb. Egyre népszerűbb a vízisí és a snowboard nyári változtatnak 
megfelelő wakeboard (vízi deszka). Ma már több, mint 10 helyen üzemel az or-
szágban kötélvontatású vízisí pálya . 

Az utóbbi évtizedben terjedtek el azok a - fizikai rekreációhoz csak érin-
tőlegesen kapcsolódó - szabadtéri és fedett létesítmények, amelyek elsődleges 
funkciója a szórakoztatás, az élmény-éhség kielégítése. Ebbe a vegyes összetételű 
csoportba tartoznak - a teljesség igénye nélkül - a bowlingpályák, a kalandparkok, a 
bobpályák és az aquaparkok.

A vízi rekreáció színterei és létesítményei 

Egyéb szórakoztató rekreációs létesítmények 

A vízi rekreáció színterei és létesítményei 

Egyéb szórakoztató rekreációs létesítmények 
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VIII.1. A rekreátor személyisége és szerepe

mások élményét megteremteni.

általános, közösségirányítási feladatok

A szakmai siker elsősorban attól függ, hogy az illető mennyire jó rekreátor, és 
csak másodsorban attól, hogy mennyire profi tánctanár, vagy szenior tréner. Észre 
kell venni ugyanis, hogy az aqua tréning, a wellness szolgáltatás, vagy a gyerektorna 
mind-mind rekreáció, pontosabban a rekreáció eszköze. Ha a mozgásprogram 
vagy az adott szabadidős tevékenység nem tudja felmutatni a rekreáció ismer-
tetőjegyeit, csak átmeneti divathóbort lesz, nem fogja beváltani a hozzá fűzött re-
ményeket, és nem fog megfelelni a vendégkör kimondott és kimondatlan elvá-
rásainak. Elvégre mindenki felfrissülni, kikapcsolódni szeretne, bármilyen tevé-
kenységet is választ, ezért kell minden szakirány képviselőjének rekreátorrá (is) 
válnia. A rekreáció filozófiája és tudásanyaga beépül az oktató személyiségébe, en-
nek alapján meglátja a tágabb összefüggéseket és megérti szakmája lényegét. 

A rekreátori munka nehezen tűri a sémákat. Elsődleges "fegyverünk" az érzé-
kenység, a lelki ráhangolódás, a kifinomult észlelés és érzékelés, valamint a spon-
taneitás. A motoros képességek és a szakmai ismeretek csak ezek után követ-
kezhetnek. Nem az a lényeg, hogy tökéletesen megtanítsunk egy adott mozdulatot, 
vagy hibátlanul érveljünk a mozgásgazdag életvitel mellett, hanem, hogy a kliens 
szeresse csinálni, amit választ, és gazdagodjon általa (önbizalomban, képessé-
gekben, élményekben stb.). Természetesen ezek a rekreátori képességek és kész-
ségek is a gyakorlat által fejlődnek. Az elsődleges feladat a résztvevők igényeihez 
való alkalmazkodás, hogy saját önigazolásunk (szakmai elképzeléseink megvaló-
sítása) helyett képesek legyünk  A jó közérzet megva-
lósítása nem olyan jellegű cél, mint pl. egy konferencia megszervezése, amely le-
írható pontos, egymást követő lépésekben. A rekreációs foglalkozás improvizatív 
szituációk, valamint verbális és nonverbális interakciók sorozata. A rekreációs 
mozgásprogram-vezetés pedig egy jól átgondolt kísérlet arra, hogy a résztvevők 
átéljék a mozgásból, a képességek megfelelő használatából származó örömöket. 

A rekreációs mozgásprogram-vezető munkaköri sajátosságait két nagy terü-
letre bonthatjuk. Az első csoportot az  alkotják, 
közülük néhányat kiemelünk: 

- feltárja a kliensek rekreációs igényeit, szükségleteit és lehetőségeit;
- elemzi a kapott információkat, és az igényeknek megfelelő szolgáltatást 

nyújt; 
- tiszteletben tartja a személyiségjogokat és a vendégek eltérő szociokultu-

rális helyzetét;

mások élményét megteremteni.

általános, közösségirányítási feladatok
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- empatikus viselkedésmódot tanúsít;
- felhasználja az emberi viselkedésről szerzett ismereteit, hogy megértse a 

különböző magatartási mintákat;  
- felismeri, hogy minden viselkedés fontos és hasznos indikátora az emberi 

szükségleteknek;
- irányítja a csoport viselkedését; 
- segítséget nyújt a résztvevőknek a programmal kapcsolatos döntéseik 

meghozatalában;  
- képviseli az intézményt, amelynek munkatársa;
- együttműködik a létesítmény koordinált használatában. 
A második csoportba a  tartoznak: 
- biztosítja a foglalkozáshoz szükséges eszközöket és felszereléseket; 
- közreműködik a foglalkozások szervezésében;
- vezeti a mozgásos foglalkozásokat;   
- bemutatja és elmagyarázza a helyes technikai végrehajtást, ismerteti a sza-

bályokat; 
- gondoskodik a résztvevők biztonságáról, a balesetek megelőzéséről;
- szükség esetén elsősegélyt nyújt;
- közönségkapcsolati és motivációs technikákat alkalmaz; 
- továbbképzéseken vesz részt. 

Hiú ábránd azt hinni, hogy az emberek akár az életmód, akár a szabadidő kérdé-
sében spontán módon azt teszik, ami jó nekik, vagy ami leginkább az érdekeiket 
szolgálja. A megszokott "kerékvágás" hatalma és a "tanult tehetetlenség" jelensége 
(Seligman, 1975) miatt lelki, fizikai, társadalmi komfortzónában élünk, amelyet a 
szokások uralnak és automatizmusok működtetnek. A szabadidő eltöltése egyre 
nagyobb problémává válik. Egyrészt a mennyisége növekszik, másrészt külön 
iparág jött létre azzal a céllal, hogy a szabadidőnket azzal töltsük, amivel - a 
profittermelés szabályai szerint - a szabad óráinkat töltenünk kell. Kutatók (pl. 
Weissinger, 1994) állítják, hogy napjaink szabadidős jellemzői (passzivitás, una-
lom, néző szerep) szoros kapcsolatban állnak az addiktív magatartásformák (alko-
hol, kábítószer, dohányzás) és a fiatalkori bűnözés terjedésével. Ma már sokkal 
tudatosabban kell a szabadidőhöz közelítenünk, mint bármikor korábban. Gya-
koriak a zsákutcába vezető kísértések. Tudnunk kell, hogy a szabadidőfelhasználás 
mikéntje életminőségi kérdés. Míg a munka világában elfogadható, hogy külső, 
többnyire piacgazdasági viszonyok irányítanak, addig a 

nek kellene lennie. Ez ma már nehezen megy a szórakoztatóipar 

funkcionális feladatok

VIII.2. Szabadidős tanácsadás és rekreációra nevelés

rekreációnak autonóm, belülről 
irányított tevékenység

funkcionális feladatok

rekreációnak autonóm, belülről 
irányított tevékenység
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óriási nyomása következtében. Ezért is van szükség a mi szakmánkra. A rekreá-
tornak nemcsak az a feladata, hogy levezesse az adott foglalkozást, hanem hogy 
segítséget nyújtson az embereknek saját igényeik felismerésében és realizálásában. 

Nálunk még kevésbé jellemző, a nyugati országokban azonban elterjedt szol-
gáltatási forma a szabadidős tanácsadás. 

A a foglalkozásvezető kiegészítő, segítő tevékenysége. Fel-
tétele a személyesebb, közelibb interperszonális kapcsolat kialakítása a vendéggel, 
és a tanácsadó szélesebb körű szakmai felkészültsége.  A szabadidős tanácsadás 
magában foglalja az alábbi résztevékenységeket: 

- a  (az ideális egyéni rekreáció megtalálása a 
résztvevő érdeklődési körének feltárásával, az ahhoz illeszkedő szolgáltatások 
bemutatásával és információk átadásával);

- a szabadididős tevékenység űzéséhez szükséges  (a moz-
gástanulás, a képességfejlesztés ideális formáinak kitalálása, amely eljuttatja a 
résztvevőt olyan szintre, hogy örömet nyújtson számára az adott tevékenység);

- a tudatosítása (a rekreációs értékek tudatosítása, a re-
kreációs tevékenységek jelentőségének növekedése az életvitelben, olyan szemé-
lyes attitűdök kialakításának elősegítése, amely által az egyén több nyereséget rea-
lizálhat a rekreációs tevékenységből);

- a szabadidővel kapcsolatos (azoknak az okoknak a fel-
kutatása, amelyek akadályozzák a rekreációs hatás kibontakozását. Pl. nem megfe-
lelő foglalkozási szint, unalmas oktató stb.);

- a  felismerése (a megfelelő szabadidős tevékenysé-
gekben rejlő fizikai és mentális rehabilitációs lehetőségek kiaknázása gyakran más 
szakemberekkel konzultálva.Pl. segítségnyújtás depresszió esetén).

A  ettől eltérő tartalmú fogalom. A Rekreációs Világszövetség 
(World Leisure Organization) deklarációja szerint minden korosztály számára 
fontos, hogy megismerje a szabadidő természetét és fontosságát, és hogy a 
megszerzett tudást beépítse az életvitelébe.  A szabadidős nevelés eredményeként 
az egyének olyan tevékenységeket választanak, amelyek a legnagyobb haszonnal 
járnak mind az egyén, mind a közösség számára. A nemzetközi szervezet által 
készített javaslatok tételesen ismertetik a rekreációs nevelés formáit, célcsoportjait 
és módszereit. A nevelés a szabadidős vonatkozású képességek és attitűdök 
fejlesztését, valamint az ismeretek gazdagítását szolgálja. 

A két tevékenységforma között az az alapvető különbség, hogy míg a tanács-
adás egyéni vagy kiscsoportos keretben zajlik és az egyénileg elérhető szabadidős 
nyereségeket igyekszik maximalizálni, addig a szabadidős nevelés nagyobb közös-
ségek (p. iskolák, workshopok közönségei stb.) tagjait teszi képessé arra, hogy a sa-
ját rekreációs kultúrájukat egyénileg fejleszteni tudják. 

 szabadidős tanácsadás 

szabadidős kikapcsolódás irányítása

képességek fejlesztése

szabadidős életstílus

problémák feltárása

rehabilitációs előnyök

szabadidős nevelés

 

 

 szabadidős tanácsadás 

szabadidős kikapcsolódás irányítása

képességek fejlesztése

szabadidős életstílus

problémák feltárása

rehabilitációs előnyök

szabadidős nevelés

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK



139139

A szabadidő már régen nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Annyi van 
belőle, amennyinek tudatos használatával betölthető eredendő funkciója. A sza-
badidő a gyógyszerhez hasonlóan "kis adagban orvosság, nagy adagban méreg". A 
kérdés inkább az, hogy a rendelkezésre álló időkeretet mennyire tudjuk saját épü-
lésünkre fordítani. 

Tudomásul kell venni, hogy bármennyire is szeretnénk a produktív, életerőt fo-
kozó rekreáció mellett érvelni, a szórakoztató ipar képviselőivel szemben ver-
senyhátrányban vagyunk. Szakmai meggyőződésünk nem torkollhat valóság-
tagadó idealizmusba. A szemléletformálásról azonban nem szabad lemondani, és 
ez csak a józan kompromisszumok jegyében történhet. A rekreáció problémája 
nem azonos az örökzöld "elitkultúra-tömegkultúra" vitával, bár bizonyos vonat-
kozásai érintik azt. A rekreációban a választóvonal a valódi jóllét és a látszat jóllét 
között húzódik, ami visszavezethető az egyéni érdek és a gazdasági érdek közötti 
kettősségre, azok egyre növekvő ellentétére. 

Kár lenne azonban belenyugodni, hogy az ember eltékozol egy nagy lehető-
séget arra, hogy igazán ember lehessen, ne pusztán egy társadalmi marionett figu-
ra. Az ember több, mint az aktuális politikai  gazdasági - kulturális trendek vissz-
fénye. Minden társadalmi és történelmi hatás megtörhet a személyiség módosító 
erején.  A kiegyensúlyozott (testi-lelki-közösségi harmóniában élő), életigenlő 
egyének ítéletei és választásai sokatmondóak olyan szempontból, hogy hosszú 
távon mi jó az embernek. Valószínűsíthető, hogy ezek nem is állnak olyan messze 
az egyetemes emberi értékektől. Vannak tehát megfontolandó közös vonások, de 
az örömteli élet mindig egyedi alkotás. 
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XI.1. Akcióelmélet

akciónak nevezte el az önként választott, kedvvel és kiemelt figyelemmel végzett tevékenységek 
körét.

akcióhalmaz

akciótér

mennyiségi akcióigény 

minőségi akcióigény

Az ember közérzete attól függ, hogy mi-
lyen mértékben képes az alkatának megfelelő mennyiségi és minőségi akcióigényt kielégíteni.  

A rekreációs szakemberek számára fontos annak megértése, hogy az emberek 
miért is végeznek bizonyos tevékenységeket. A rendkívül összetett kérdés meg-
válaszolásához nyújt hasznos ismereteket az Erdős-féle akcióelmélet. A szerző 

 Mivel minden történelmi korszakban voltak ilyen elfoglaltságok az emberek 
életében, a kedvelt tevékenység igényét speciális szükségletként értelmezhetjük.

Erdős elmélete szerint minden emberhez tartozik egy , amely a szá-
mára szóba jöhető akciókat fontossági sorrendben tartalmazza. A halmaz tartalma 
és az elemek sorrendje tanulással, tapasztalással folyamatosan változik, de egy 
adott időben a személyre nagymértékben jellemző. Az  a konkrét kör-
nyezeti feltételek és az emberi gondolkodás kontrollja által lehetővé tett akciók 
csoportja. Az akcióhalmaz és az akciótér metszetében lévő akciók jelentik az egyén 
tényeges cselekvési lehetőségeit. Az akciók lehetnek (a teljesség igénye nélkül):

- érzékeléssel kapcsolatos tevékenységek (hallás, látás, ízlelés stb.);
- manuális tevékenységek (rajzolás, barkácsolás, főzés stb.);
- testmozgás (járás, sportolás, állatsétáltatás stb.);
- beszéd, hangadás (érzelemkifejezések: sírás, nevetés, beszélgetés, előadás, 

éneklés stb.);
- elvont gondolkodás (problémamegoldás, játékok, elemzés, rendszerezés 

stb.).
Az akciószükséglet kettős vonatkozásban jelentkezik. A sze-

rint minden embernek folyamatosan szüksége van megfelelő mennyiségű akcióra. 
Az egyes akcióknak különböző mennyiségi értékük van, az egyik többet, a másik 
kevesebbet használ el a rendelkezésre álló aktivitási kapacitásból. Általában a test-
mozgással és a hangadással kapcsolatos akciókhoz tartoznak a legnagyobb, az 
érzékeléshez a kisebb, a gondolkodáshoz a legkisebb értékek. Ebből az következik, 
hogy a mennyiségi akcióigényt mozgással a legkönnyebb kielégíteni (a gyerekek 
ösztönösen ezt teszik).  A  szerint az egyén - a rá jellemző akció-
halmaz elemei közül - mindig a magasabb értékűt választja. Ha ez korlátokba ütkö-
zik, akkor a sorrendben lejjebb álló akciókat próbálja megvalósítani. Az ember 
mindenáron kielégíteni igyekszik akcióigényét. 

Az egyéni akcióhalmaz úgy alakul ki, hogy a gyermekkorban meglévő rendkívül 

akciónak nevezte el az önként választott, kedvvel és kiemelt figyelemmel végzett tevékenységek 
körét.

akcióhalmaz

akciótér

mennyiségi akcióigény

minőségi akcióigény

Az ember közérzete attól függ, hogy mi-
lyen mértékben képes az alkatának megfelelő mennyiségi és minőségi akcióigényt kielégíteni.  
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széles tevékenységi skála egyes elemei idővel gátlás alá kerülnek. A felnőtt társada-
lomba illeszkedés folyamatában csökken a ténylegesen gyakorolható akciók köre. 
Ez azt jelenti, hogy nem az egyes tevékenységek megkedveléséről (beépüléséről) 
van szó, hanem a többiek gátlásáról. A 

. Az akciószükséglet mennyiségi és minőségi 
paraméterei az egyénre jellemzőek, és csak lassan, kismértékben változtathatók 
(pl. az életkor, vagy a lakókörnyezet változásainak eredményeként). 

A szokványos életvitel (munka, gyereknevelés, közlekedés, tisztálkodás stb.) is 
lehetőséget ad bizonyos akciós energiák lekötésére, de ez nem elégíti ki az egyén 
szükségleteit, így egyéb kiegészítő tevékenységre (szórakozás, hobbi, művelődés, 
sport stb.) is szüksége van. A jól megválasztott 

, amely egyúttal az egyén rekreációját is eredmé-
nyezi. Az élet irányításának lehetősége azt fejezi ki, hogy az egyén képes tevékeny-
ségi körét saját akcióigényéhez igazítani. 

Az embernek ébrenléte alatt (tévét néz, gon-
dolkodik, beszélget, rejtvényt fejt stb.), nem maradhat "üresen" hosszabb időtar-
tam. Ha a korábbi cselekvés vonzereje csökken, már nem köti le az ember figyel-
mét, ösztönösen keresni kezd egy másik akciót. Olyan tevékenységet tud csak vá-
lasztani, ami az aktuális energiaszintjével összhangban van (mennyiségi akció-
szükséglete sportoláshoz már nem, de tévénézéshez még elegendő). Az akcióigény 
mennyisége rövidtávon ingadozik, hosszútávon, az életkor előrehaladtával általá-
ban csökken. Alapesetben az akcióigény a napi ritmusnak megfelelően ciklikusan 
változik: ébredés után folyamatosan nő, míg délutántól csökken. Rendkívüli ese-
mények (esti buli, vagy rossz hír) a mozgósítás időleges növekedését okozhatják. 

Az . Még ha nem is tartja 
megfelelőnek, . Először ösztönösen - a mennyiségi és minő-
ségi akcióigényének megfelelően - cselekszik, majd ésszerű magyarázatot keres rá. 
A pozitív kötődés az akció során alakul ki. Az akció mindig erős pozitív élményt 
jelent. Az élményhez szükséges, hogy az akció mindhárom fogalmi eleme (ön-
kéntesség, kedvvel végzi, figyelmét leköti) megvalósuljon. Az élmény későbbi 
hatásához, a pozitív emlékképpé váláshoz a  
tényező. 

A mennyiségi és minőségi  egyre súlyosabb 
  Amikor a rendelkezésre álló mozgósító energiát a szervezet nem 

tudja felhasználni, a keletkezett feszültség levezetésének két útja van. Az egyik 
esetben az akcióigény destruktív (rombolás, csapkodás, kiabálás) vagy impro-
duktív (pl. kényszeres tevékenységek) úton kielégülésre tör, nagymértékben 
fogyasztva a többletenergiát. A másik út a mozgósító energia termelődésének 
drasztikus gátlása, amely a mennyiségi akcióigény természetellenes csökkenését 

tevékenységek rendszeres gyakorlása erősíti (sta-
bilizálja) azok helyét az akcióhalmazban

szabadidős tevékenység az akcióigény ki-
elégítésének alapvető eszközévé válik

 mindig szüksége van valamilyen akcióra 

ember pozitív érzelmi kapcsolatban van saját tevékenységével
igyekszik racionalizálni

figyelemlekötés mértéke a legfontosabb

kielégítetlen akcióigény lelki és testi prob-
lémákat okoz.

tevékenységek rendszeres gyakorlása erősíti (sta-
bilizálja) azok helyét az akcióhalmazban

szabadidős tevékenység az akcióigény ki-
elégítésének alapvető eszközévé válik

mindig szüksége van valamilyen akcióra 

ember pozitív érzelmi kapcsolatban van saját tevékenységével
igyekszik racionalizálni

figyelemlekötés mértéke a legfontosabb

kielégítetlen akcióigény lelki és testi prob-
lémákat okoz

 

 
.
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okozza. Ilyenkor az ember apatikussá válik, a hétköznapi teendőkhöz sincs "ked-
ve". 

Az egyénre jellemző átlagos  különböző külső körülmé-
nyek hatására . Ez legtöbbször azzal van összefüggésben, hogy egy 
adott szituációt uralni szeretnénk, minden törekvésünk arra irányul, hogy kézben 
tartsuk az eseményeket, legyen befolyásunk azok kedvező alakítására (a Maslow-
piramisban a biztonság szükséglete). A modern társadalomban sokan érzik úgy, 
hogy nem képesek megfelelően irányítani sorsukat, megérteni a jelenségeket, kiszá-
mítani tetteik következményeit (lásd korábban a kockázati társadalomról tanul-
takat!). Ez a , amely segítheti a 
szituáció fölötti uralom megteremtését. Ha hiányzik a valós cselekvés lehetősége és 
képessége, az egyén olyan pótcselekvéseket választ, amelyek az uralom szubjektív 
érzetét adják (pl. uralom mások felett agresszív viselkedés formájában, vagy ural-
kodom a saját testem felett túlzott testedzéssel és szigorú diétával stb.).  

Az , együtt határozzák meg a 
viselkedést. Az egyén a közel egyenértékű lehetséges akciók közül azt fogja válasz-
tani, amelyik a Maslow-féle hierarchiában az alacsonyabb rendű, még kielégítetlen 
szükségletet jelenti. Például: egyformán van kedvem (és energiám) vacsorázni 
menni, a rokonokat meglátogatni és angolt tanulni. A döntést leginkább az be-
folyásolja, hogy mennyire vagyok éhes. Ha nem nagyon, akkor az, hogy mennyire 
hiányoznak a szeretteim. Ha szociális szükségleteim is kielégítettek, akkor jelenthet 
erős késztetést egy magasabb rendű, önfejlesztő tevékenység. Az összefüggés más-
ként is érvényesül. Amennyiben az adott maslow-i szükségletet több úton is ki 
lehet elégíteni, akkor az egyén azt az utat fogja választani, amelyik mennyiségi és 
minőségi akcióigénye kielégítése szempontjából a legelőnyösebb. Például: a barát-
nőmmel való kapcsolati igény kielégítésének módját meghatározza, hogy melyek 
az én potenciális akcióim, tehát milyen kapcsolati mintákra szocializálódtam (pl. 
email, látogatás, közös programszervezés), illetve, hogy az aktuális lehetőségek kö-
zül melyik megvalósítására van elegendő akciós energiám. Az akcióigény és a motí-
vumrendszer tehát más-más síkon érvényesül, nincs ok-okozati viszony közöttük. 
A Maslow-féle hierarchia fix sorrendjével szemben az akciósorrendek egyénen-
ként jelentősen különbözhetnek egymástól. 

akcióigény időszakosan,
 megemelkedhet

bizonytalan helyzet ugrásszerűen megnöveli az akcióigényt

akcióigények és a maslow-i motívumok egyszerre hatnak

akcióigény időszakosan,
 megemelkedhet

bizonytalan helyzet ugrásszerűen megnöveli az akcióigényt

akcióigények és a maslow-i motívumok egyszerre hatnak
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XI.2. A jegyzet fejezeteinek összevetése a szakmai és 
  vizsgakövetelményekkel

Tankönyvfejezet Hatályos szvk Tervezett szvk
szakmai ismerete szakmai ismerete

I. A rekreáció elméleti alapjai -A rekreáció fogalma 
és története
-A szabadidős -A szabadidő és a
(rekreációs) tevékenység rekreáció 
 jellemzése értelmezése
-A rekreáció -A rekreációs
megjelenítése az egyes tevékenységek
kultúrkörökben  rendszere
- A rekreáció 
feltételrendszere 
és területei

II. A szabadidő-eltöltés -A rekreáció fogalma -A szabadidős
rövid története  és története  tevékenységek

története
III. A posztmodern -Globális jelenségek - Globális jelenségek
rekreációs kultúra napjaink életmód- napjaink életmód-
jellemzői kultúrájában  kultúrájában

-Testközpontúság -Testkultúra a jóléti
 államokban   

- A szabadidős - Szabadidő
(rekreációs) a posztmodern

 tevékenység jellemzése társadalomban  
- Egészség a jóléti

 államokban   
- A fizikai rekreáció

 irányzatai
VI. A rekreáció - A rekreációs - Szükségletek és
pszichológiai alapjai  tevékenység érzelmek a 

pszichológiai rekreációban
sajátosságai  
- A szabadidős - Áramlatélmény
(rekreációs) 
tevékenység 
jellemzése

V. Célcsoportok a - A csoportképzés - Generációs és nem-
rekreációban alapjai beli sajátosságok

 a rekreációban 
- Életkor-tan - Szociokulturális

rétegződés a szabad-
 időeltöltésben
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VI. Az életmódkultúra - Az életminőség - Az életminőség javítása
fejlesztése  javítását célzó elvek 

és módszerek
- Egészségvédelem - Az egészségorientált

 életmód kialakítása
- Egészséglélektan

VII. Rekreáció- - A rekreáció - Rekreációs
menedzsment  szervezeti háttere  szolgáltatások és

 létesítmények 
VIII. A rekreációs -A rekreációs - A rekreátor személyisége
foglalkozás-vezető  foglalkozás és szerepe
tevékenysége  sajátosságai  

- A hatékony rekreátor
 eszköztára   
- A tanácsadás - Szabadidős tanácsadás
módszertana és nevelés
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XI.3. Szubjektíven a futásról…

Egy kétéves kisgyermek már fut. Így közlekedik. Nem mintha sietne, csak így 
mókásabb. A futás önmagában véve játék számára. Az ovisok már összemérik 
erejüket, fogócskáznak, "tűz-víz-repülőznek" és a labdát is szívesen hívják játszó-
társul.   Néha már az az érzésünk, hogy az örökmozgó létezésének ötletét tőlük 
vették. Aztán ahogy múlik az idő, az iskola a maga szabályozottságával a futás 
spontaneitását is mederbe tereli. A mozgásigény még nem vész el, csak átalakul. A 
kisiskolás már akkor, úgy és annyit szalad, amennyit engedélyez számára tanára, és 
persze az egyre "tartalmasabb" napirendje. Itt már elkezdődik valami. Szinte észre-
vétlenül jut a serdülő abba az állapotba, hogy utál futni. Néhány kiválasztott, spor-
tolónak szánt "kis profit" leszámítva, a lányok arcára kiül a mélységes megbántott-
ság és sértődés, ha testnevelőjük néhány kör kocogásra próbálja őket rávenni, míg a 
fiúk lelkesedését is csak a labda bevetése képes életre kelteni. Aztán ez így megy to-
vább és úgy lépünk át a felnőtt kor küszöbén, hogy már csírájában sincsenek 
kellemes emlékeink a hajdani természetes és jó viszonyról.

Vannak, akik a legkülönbözőbb indíttatásból ugyan, de ismét rátalálnak a fu-
tásra. Hogy mikor és miért szövődik újjá a barátság, az nagyon egyéni. Szeretem 
nézni a futókat a Margitszigeten. Kedvencem egy meghatározhatatlan korú férfi, 
aki a séta és a kocogás sajátos keverékét adja elő. Hétről hétre, naponta rója a kilo-
métereket. Egyszer csak azt veszem észre, hogy a fejét egyre kevésbé tartja ferdén, 
és a lábai egyre gördülékenyebben engedelmeskednek a parancsnak. Számára a 
futás az agyvérzést és a bénultságot követően az életigenlést, az utolsó esélyt jelenti. 
Vagy itt van például egy 80 kg körüli enyhén túlsúlyos asszony. Nehezen bírja, 
kevés a levegője, sétál, aztán megint rászánja magát. Nem szégyenli. Érzi, hogy a 
gúnyos megjegyzések helyett egyre több elismerő pillantást kap. Elszánt. Az arcán 
ott a meggyőződés, hogy ő le fog fogyni. A tarka képhez hozzátartozik egy 65 év 
körüli napbarnított, szálkás izomzatú úr is. Baseballsapkában és  az alig néhány fok 
ellenére  rövidnadrágban fut, nem is akárhogyan. Mindkét kezében kisebb 
kézisúlyzó van, de ez nem zavarja abban, hogy a részidejét rendszeresen 
ellenőrizze. Számára a futás adja a bizonyosságot, hogy nem öregszik. Fityiszt mu-
tat a múló éveknek, tudja, és el is hiszi, hogy fittebb, mint valaha. A koraesti ed-
zések alkalmával szoktam találkozni egy kedves családdal. Az apa két, 8  12 év kö-
rüli gyermekével fut. Ritka jó dolog, amit csinálnak. Abban a korban, mikor a leg-
több gyereknél a mozgás lassan megszűnik örömforrássá válni, náluk éppen az 
ellenkezője történik. Szokássá rögzül. Az együtt sportolás semmi mással nem pó-
tolható élményével fűszerezve. A futás, mint bármely más pozitív érzelmeket 
kiváltó tevékenység, a rendszeresség által szükségletté válik. A gyerekek még nem 
sejtik, hogy milyen nagy ajándékot kapnak. Aztán van, aki számára a futás egyfajta 
különös menedék. Elszalad az idegörlő családi konfliktusok elől. Ez az óra csak az 
övé. Nem nyaggatja a gyerek, nem veszekszik az asszony, nem üvölt a férj. Ellazul 
és közben új energiával telítődik. Futás után sohasem látszik az élet olyan zava-
rosnak és kegyetlennek.     
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Az egyik leggyakrabban hangoztatott ellenérv, hogy a futás unalmas. A rend-
szeresen futók tudják, hogy ez inkább a lélek csendje és békéje. Az egész napi 
rohanás, stressz és információáradat közepette szinte megváltás. Azt hisszük, hogy 
semmi sincs, és közben a legtöbb történik. Az alváson kívül egy új lehetőség, hogy 
fejben megpihenjünk. Persze ez sem általános szabály. Olykor éppen ebben a nyu-
godt meditációban születnek meg a legjobb gondolatok. A futással még azért is baj 
szokott lenni, mert fárasztó. Van is benne valami, de azért egy jó edzéstervvel egész 
kellemesen megoldható, sőt előbb-utóbb élvezhető. A gond általában abból 
adódik, hogy mindig sokkal gyorsabban szeretnénk futni, mint amennyire a szer-
vezetünk pillanatnyilag hitelesítve van. Kezdetben fussunk a "jól esik tartomány" 
körüli tempóban. Majd fokozatosan emeljük az adagot, és csak néhány hónap 
múlva növeljük az intenzitást. Különösen hasznos módszer ez abban az esetben, 
ha fogyni szeretnénk.  A "zsírégetéshez" minimálisan 30 perc folyamatos álló-
képességi munkavégzés szükséges. Ekkor indulnak el a szívünknek oly kedves, és 
mellesleg rendkívül hasznos változások. Minél tovább tudjuk folytatni a terhelést, 
annál eredményesebb lesz a hatás. Közben lejátszódnak azok az élettani folya-
matok is, amelyek a szív- és a keringési rendszer karbantartásához szükségesek. 
Ismerve az elrettentő halálozási statisztikákat - minden második haláleset szív és 
keringési rendellenességek következtében áll be - nem hanyagolhatjuk el ezt a 
kedvező "mellékhatást" sem. A harmadik leggyakoribb érv, hogy miért ne fussunk 
az, hogy nincs hol és mikor. Erre is vannak használható javaslatok, de azért ezt a 
kérdést mindenkinek magának kell tisztáznia. Egy biztos, amíg a kifogások és nem 
a megoldások jutnak az eszünkbe, még nem akarunk igazán futni. Legfeljebb csak 
felmerül: mi lenne, ha én is…? Nem baj. Nem kell erőltetni. Ha majd igazán szük-
ségét érezzük, könnyebben találunk helyet számára a napi teendők rangsorában. 

Aztán jó néhányan vannak közöttünk, akikkel megesik a csoda, és a futás szen-
vedéllyé válik. Amikor futás közben "letüdőzzük" a friss tavaszi levegőt, a ter-
mészet újjászületését érezzük zsigereinkben, sejtjeinkben. A futás ilyenkor szebbik 
arcát mutatja felénk. "Szinte szárnyalunk, lábujjunkkal alig érintjük a talajt, arcun-
kat friss szelek simogatják". Nyáron sétálhatunk a tengerparti homokban, vagy a 
hűs erdei lombok alatt, de futva minden varázslatosabb. Az érzékszervek tisz-
tábban éreznek, a hatás kifejezettebb. Még egy szomorú, esős októberi nap, vagy 
egy kemény, hideg téli vasárnap is tud valamit adni a futó számára. Ilyenkor meg-
magyarázhatatlan fanatizmus szállja meg az embert. Különleges örömet talál ab-
ban, hogy míg mások a meleg szobában ücsörögve tévét néznek és chips-szet rág-
csálnak, addig ő viaskodik az időjárással és önmagával. "Lábait ólmos súlyok húz-
zák, arcára sósan és habosan rátelepszik a fáradtság". Átéli a fájdalomban rejtőz-
ködő örömöt. Nagyon szereti magát ilyenkor. 

Persze az ember nem állhat meg a jó közérzet adta örömöknél. Társakra vágyik. 
Teljesíteni akar. Ettől válnak egyre népszerűbbé a futóklubok és az utcai futó-
versenyek. A maratoni táv teljesítése eufórikus élmény. A verseny közben a leg-
amatőrebb futó is úgy érzi, hogy itt minden őérte van. Hogy sikerüljön. A járó-
kelők biztatják, tapsolnak, az 5 km-enkénti állomásokon frissítőt nyújtanak felé, a 

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK

151151



152152

Dr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOKDr. Ábrahám Júlia                                             REKREÁCIÓS ALAPOK

célban hatalmas tömeg közepén családtagok szurkolnak, a beérkezésnél pedig a 
műsorvezető nevén szólítja. Üdvözli a maratonisták táborában. Ekkor az ember 
átérzi az erőfeszítés szépségét, és azt gondolja, hogy megérte. Megcsinálta. Vannak 
olyan futók, akik már év elején megtervezik a versenynaptárukat, esetleg több 
maratonit is beiktatnak a programba. A tehetősebbek üdüléssel egybekötve vá-
lasztják ki, hogy hol szeretnék teljesíteni a távot.  Ma már az összes jelentős világ-
városban rendeznek versenyeket, példátlan népszerűséggel. Egy londoni marato-
nit például már csak nagyon nagy szerencsével lehet elcsípni. A belvárosi futófesz-
tivál közel harmincezres táborába már sorsolják a részvevőket. 

Szóval mi is a futás? A világ legtermészetesebb és legegyszerűbb mozgása. Já-
ték, kínlódás, gyönyör, életforma, divat, segítség a bajban, kihívás és önigazolás. 
Lényege az öröm, amit az ember ki tud hozni belőle. Érdemes hozzá vissza-
találni…    

A szerző


