
ÖNRENDELKEZÉS,  ÖNKORMÁNYZÁS  KÉPZÉS  I. 
 
 
Volt egy komolyabb megrendelésem Kovács Ágiéktól. Értelmes elmagyarázását kérték annak, hogy mi is 
folyik kis hazánkban, a nagypolitikában. Mi azonban nem pártpolitizálhatunk, mert a családjaitok szíve-joga 
az, hogy hogyan és mire nevelnek Titeket. Ebbe nem szabad és nem is akarunk beleszólni. 
Egy néhány egymást követő képzés során azonban érdemes beszélgetnünk arról, hogy egyáltalán mi az 
önrendelkezés és az önkormányzás? 
Az első foglakozás azt tisztázza, hogy egyáltalán mik a feltételei egy tizenéves esetében is annak, hogy 
rendelkezni akarjon önmagával? Mikor lehet igénye az, hogy a saját tizenéves dolgaikról közösen döntsenek, 
együtt az érintett társaikkal? 
 
Az első foglalkozás címe tehát a következő: 
 

MIK  A  FELTÉTELEI  ANNAK,  HOGY  AZ  ÖNRENDELKEZÉS  ÉS  AZ  ÖNKORMÁNYZÁS  
EGYÁLTALÁN  IGÉNY  ÉS  KÉPESSÉG LEGYEN? 

 
Elsőként mindenki válaszolt a következő kérdésekre, amiknek válaszait meg is beszéltük: 
 
TE  HOGY  GONDOLOD? 
1. Szóvá teszed-e, ha Nálad tekintélyesebbek, erősebbek, erőszakosabbak 
1.1 lealáznak, megbántanak? 
1.2 ha a fejed fölött döntenek Rólad? 
1.3 ha a tudtod nélkül intézkednek a nevedben? 
1.4 ha Rád is vonatkozó szabályokat hoznak nélküled? 
1.5 ha elvesznek Tőled valamit, ami a Tiéd? 
 
2. Szóvá teszed-e, ha tekintélyesebbek, erősebbek, erőszakosabbak 
2.1 másokkal teszik ugyanezeket? 
2.2 ha (ártatlanul) kiközösítenek valakit? 
2.3 ha leszólnak valakit, mert valamiért vagy valamiben más, mint a többiek? 
2.4 ha bizonyíték nélkül “kikészítenek” valakit, mert pl. azt hiszik, hogy lopott? 
 
3. Te 
3.1 ismered a jogaidat vagy nem? 
3.2 a vitáidban megegyezésre törekszel vagy mindenáron győzelemre? 
3.3 Magad szereted intézni a saját ügyeidet vagy inkább másokra hagyod? 
3.4 véded a magad érdekeit vagy inkább nem küzdesz értük, ha ellenfélre akadsz? 
3.5 magabiztos és önérzetes vagy többnyire inkább bizonytalan és meghunyászkodó? 
 
4. A szívedben igazán fontos az, hogy a magyar nemzet része vagy? 
 
5. Az emberek közös ügyeit a történelmünk során bevált módokon kell intézni? 
 
6. Vagy a mindenoldalú szabadság fontos mindenek előtt! Az emberek ügyeit a jogrendszer alapján kell 
intézni. 
 



7. Vagy a közös ügyeket alapvetően úgy kell intézni, hogy mindenki részt vegyen ezek intézésében. Ehhez 
az kell, hogy mindenki érezze magát anyagi biztonságban és rendelkezzen minden szükséges információval. 

* 
Ezt követően ismerkedtek meg a résztvevők a következő három egyszerű végiggondolási lehetőséggel. Ezek 
segítségével tisztázni lehet azt, hogy milyenek is az emberek “közéleti” igényei és képességei. 
1. Az emberi igények felépülése Maslow szerint (lásd a mellékelt ábrát): 
Vannak alapvető szükségleteink. Amíg ezek nincsenek kielégítve, addig az emberek azzal vannak elfoglalva, 
hogy mi lesz holnap és nem azzal, hogy önkormányozzanak. Az önkormányzás ugyanis a legmagasabb 
szintű igényeink közé tartozik. Az igényeink egymásra épülő rendszere a következő: 
A. Vannak tehát alapvető élettani szükségleteink (étel, ital, ruházat, lakhatás, fűtés, villany, rezsi). 
B. A biztonságra való szükségleteink (bárhol vagyunk tudnunk kell, hogy sem most, sem a jövőben nem 
leszünk kiszolgáltatottak, nem érhet bennünket bántás). 
C. A közösségi szükségleteink (tartozunk valahová, valakik közé). Megéljük, hogy fontosak vagyunk nekik 
és szeretnek illetve mi is szerethetjük őket. 
D. Az elismerés iránti szükségleteink. Ennek fő forrása az, hogy megbecsülik azt, amiket csinálunk, 
megbecsülnek minket. Ez az önbecsülésünk és önérzetünk forrása is. 
E. Az önmegvalósítási szükségleteink. Ezek közé tartozik, hogy megéljük az emberi szabadságunkat azzal, 
hogy rendelkezünk magunkkal egyénileg. Közösségileg meg úgy éljük meg, hogy önkormányzó közösség 
vagyunk - az adott feltételek között. 
 
Ahhoz tehát, hogy valakik rendelkezni akarjanak önmagukkal egyénileg és a közösségeikben is, ahhoz az 
kell, hogy az ennél szerényebb igényeik ki legyenek elégítve. 
Ez tizenévesként sincs másként, a mi ügyeinkben és közösségünkben sem. Gondoljátok végig! 

* 
2. A jellemző emberi igények az emberek személyiség rangja szerint (lásd a mellékelt ábrát): 
Az emberek előbb csecsemők, majd gyerekek, majd tizenévesek, aztán felnőttek. Ha minden jól megy, akkor 
bölcs emberek is lehetnek. Sajnos azonban az életkorral nem okvetlenül jár együtt az, hogy ennek megfelelő 
a magatartás is. 
Az alkoholisták és a drogosok például gyakran hasonló gondoskodásra szorulnak, mint a csecsemők. Ha 
életkoruk szerint felnőttek is, csak csecsemő rangúak. Sokszor pedig a felnőttek is gyerekesek - infantilisak. 
Vagyis ilyenkor, csak gyermek rangúak. 
Amikor pedig sokszor lázadozó, kalandozó, meggondolatlanul út- és kapcsolatkeresők, mint Ti - akiktől ez 
természetes, hiszen kamaszok vagytok - akkor a felnőttek, csak tizenéves rangúak. 
Tőlük az a természetes, ha felnőtt rangúak is. Vagyis rendezzék az ügyeiket, a magán és társas 
kapcsolataikat, legyen olyan munkájuk, amiben megvalósulnak és amiből megélnek. És persze legyen 
családjuk és neveljék jól a gyerekeiket. Úgy való, ha tudják azt, hogy hogyan kellene élniük, ha ez nem 
mindig, nem is nagyon sikerül. 
A bölcs ember az, aki maradéktalanul otthon van a világában. 
Ez azonban nem csak így működhet! Egy gyerek  - egy tizenéves meg különösen - is lehet néha és egyes 
dolgokban felnőtt rangú. Sőt kivételesen, akár bölcs is lehet. 
Az önrendelkezés nagyon is lehet normális igénye egy tizenévesnek is - különösen, ha a családja és az 
iskolái “menedzselik” ezt. A cél ugyanis az, hogy felkészítsék őt és társait a felnőtt életre. 
 
A felnőtt rangú életre való neveléseteknek tehát része az, hogy egyben az önmagatokkal való egyéni és 
közösségi rendelkezésre való nevelés is legyen. 

* 
3. A kommunikációs képességek fejlődése Honti Ferenc szerint (lásd a mellékelt ábrát): 



Honti Feri elgondolkodtató megközelítése részben az “elem” szóra épülő játék. Azért játék, hogy 
könnyebben megjegyezhető legyen. Ezt - illően a mai napba - párkapcsolat-fejlődési példabeszéddel 
világítjuk meg, a mellékelt ábra felhasználásával.  
A kommunikálók célja az, hogy egyszer - persze már felnőttként - eljussanak az ÉN-t és TE-t egyesítő TEN-
szintű kapcsolatba. 
Amikor először meglátják egymást a terem két végéből - például egy buliban - még minden lehetséges. Ez a 
“kapcsolat” kaotikus. Az a kommunikációjuk KÁOSZ szintje. 
Amennyiben - valamilyen módon - megismerkednek (kezet fognak; kéz-elem) és már valóban egymásra 
figyelnek (figyelem-elem), akkor közelebb kerülnek a TEN szinthez azzal, hogy SZEREP szintre jutnak.  
Itt eljátsszák egymásnak általában a lányt és általában a fiút, hiszen egy értelmes fiatal nem adja ki magát 
azonnal és teljesen. Ebben megragadni egy kényelmes dolog (kény-elem). A szerepek védelmében 
meghúzódva hülyíthetik egymást akár “ezer évig” - vagy meggondolatlanul lefekszenek és összeszednek egy 
újabb romboló kiábrándulást. 
De vállalhatják azt is, hogy megküzdenek egymás valódi megismeréséért (küzd-elem) és ismét közelebb 
jutnak a TEN szinthez azzal, hogy elérik a JÁTSZMA szintet.  
Itt bonyolult egyezkedés zajlik arról, hogy a kapcsolatban melyikük, mennyire érvényesíti a maga érdekeit, 
értékeit, ízlését - és a családjáét! A sérelem visszavetheti a kommunikációjukat - a kapcsolatot - de a türelem 
ezen úrrá lehet. Ismét közelíthetnek a TEN szinthez azzal, hogy eljutnak a kapcsolatuk KOMMUNIKÁCIÓS 
szintjére. Itt minden nyílt eszmecsere tárgya már. Szerét lehet ejteni egy, a kettőjük kapcsolatát mindenben 
szabályzó megállapodásnak (szer-elem), de a TEN szintű kapcsolathoz ez nem elég! A másik kell 
mindenestül (kéz-elem, “tartózkodó kér-elem”) olyannak, amilyen - és megszületik az ÉN-ből és a TE-ből a 
TEN. 
 
Az egyéni és társas önrendelkezéshez el kell jutnunk egymással a JÁTSZMA szintre, de még jobb, ha a 
KOMMUNIKÁCIÓS szintre az egymás közötti kommunikációnkban! 

* 
A következő alkalommal az ógörög demokrácia kifejlődését és jellemzői vizsgáljuk meg a mi 
szempontjainkból. 
 
 


