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Minden gyakorló pedagógus örömmel vesz a kezébe olyan könyvet, segédanyagot, ami mindennapi munkáját 
megkönnyítheti. Különösen igaz ez talán azokra, akik drámapedagógiával foglalkoznak, s a közoktatás útvesz-
tõiben bolyongva eljutottak a drámával a tûrjük kategóriából a támogatjuk kategóriába, a NAT-ból a kerettan-
tervbe, az önálló óraszámból az integrálásba és fordítva... Hálásak tehát azért, ha olyan anyag kerül a kezük-
be, amely elsõsorban a gyakorlati munkához ad segítséget, óravázlatokat, óraterveket tartalmaz, olyan ember 
tollából, aki � vélhetõleg � túl a kipróbálás ezer gondján-baján a legjobbnak tartott, legletisztultabb változatot 
adja közre, saját tapasztalatait is megosztva az olvasóval. 

Nagy a felelõssége tehát annak, aki ilyen munkára vállalkozik. Ám a segítõ- és jó szándék kevés. Elméleti-
leg és módszertanilag is hibátlan anyagot kell közreadnia, ráadásul � és ez az egyik legnehezebb feladat � 
mindezt olyan nyelvi formában kell tennie, hogy az mások számára érthetõ, követhetõ, átvehetõ legyen. Baji-
Gál Ferencné könyve tehát nagy segítség lehetne, hiszen az 1-4. osztályban folyó drámamunka alapozhatja 
meg az 5. évfolyamon belépõ modultárgyat. 

 A tartalomjegyzék alapján jól felépített, logikus elrendezésû és sokszínû munkát vehet kézbe az olvasó. 
Összesen huszonegy foglalkozás terve szerepel benne. 

A bevezetõ gondolatokban a játék szerepérõl olvashatunk, majd osztályonként a célokat és feladatokat is-
merhetjük meg, ezt követik az óratervek, órarészletek.Ezek között találhatunk például anyanyelv órán alkal-
mazható játékokat, szabadidõs foglalkozás részletét, mesefeldolgozást drámajátékkal, bábhasználatra épülõ 
foglalkozást, játékdalból indított órát, mese dramatizálásának elõkészítését, irodalmi szöveg feldolgozása során 
alkalmazható dramatikus eljárásokat. Ezek az órák fõként gyakorlatokból, szabályjátékokból épülnek fel, né-
hol konvenciók beépítésével. A szerzõ szerint(!) három drámaórát is tartalmaz a könyv. 

A kötet végére került egy rövid elméleti összefoglaló a foglalkozásokon alkalmazott drámatechnikákról, egy 
tanmenet 4. osztályosok számára, a hozzátartozó követelménnyel együtt. 

Mindez ígéretesen hangzik, de sajnos a valóság más. 
A bevezetõ gondolatokban a játék szerepérõl kevesebb, az �érzelmeken alapuló nevelésrõl� több szó esik. 

Megemlíttetik a drámapedagógia is, mely �az értelmi-érzelmi karbantartást szolgálja�. Ennek kapcsán a 
szerzõ képességfejlesztésrõl nem, csupán alapkészségek fejlesztésérõl szól, ráadásul néhány oda nem illõ tevé-
kenységet is besorolva (pl. a kommunikációs szókincs gyarapítása vagy a határozott fellépés). 

Az egyes évfolyamok elõtt felsorolt célok és feladatok túl általánosak, inkább szubjektív megközelítésûek, 
kevés konkrétummal. A négy év cél- és feladatrendszerében nem követhetõ nyomon a fokozatosság, a fejlõdés 
iránya és mértéke. Ráadásul minden évfolyamnál találhatunk hibás vagy megalapozatlan állításokat, melyet a 
tapasztalatlan tanító készpénznek vehet. 

Pl. a 3. osztályos céloknál (37. old.) ez olvasható. �Ebben az életkorban a helyszín, a szereplõk, idõ és tér 
fogalmát a tanulóknak ismerniük kell, s érzékelniük és jelezniük a cselekmény elejét és végét.� Hogy mindezt 
hol, mikor tanulták meg, nem tudni, mert erre eddig utalás sem a céloknál, sem órarészletnél nem történt. 
Alapvetõen hibásnak tartom a 4. osztálynál írtakat (55. old.): �...amint haladnak elõre az évek sorában, s 
egyre jártasabbak lesznek a gyerekek a drámamunkában, a foglalkozásleírásoknál is megfigyelhetõvé válik, 
hogy a bemelegítõ, bevezetõ rész megnövekszik...� 

Pedig a szerzõ ezt komolyan gondolja, mert tényleg ez figyelhetõ meg a foglalkozásleírásoknál. A tervezetek 
többsége valóban hangulati elõkészítéssel (érzelmi ráhangolódással, hangulatkeltéssel, bemelegítéssel � mikor 
minek hívja a szerzõ) kezdõdik és hosszasan tart, melyet vagy zenével, vagy gyakorlatokkal, szabályjátékokkal 
old meg. A gyakorlatok még csak-csak, de a zenehallgatás szinte sosem kapcsolódik az óra témájához, 
funkciótlan. Az azt követõ faggatózó kérdések pedig feleslegesek és gyakran értelmetlenek. 

Például (27. old.): �Zenehallgatás: Fütyül a rigó (lehunyt szemmel ) � Milyen volt? (spontán megnyilat-
kozások)� 

Vagy (59. old.): �Zenehallgatás után érzések, gondolatok megfogalmazása. Hol érezted magad? Miért 
szeretnél olyan helyzetben lenni?� 



40 

A vázlatok elõtt a legtöbbször fejlécet is találunk. A szerzõ szerint �a tanulási területet, esetleges célokat, 
s néhány nélkülözhetetlen dolgot emeltem ki (a teljesség és pontosság igénye nélkül).� A kiemelt mondatrész 
meglepett, mert mindkettõt elég fontosnak tartom, de a fejléceket átolvasva a kiemelést teljesen igaznak talál-
tam. Ugyanis az, hogy mit tartalmaz a fejléc, teljesen változó, semmilyen következetességet, szabályosságot 
felismerni nem véltem. Néhol a téma adott és a cél(?), másutt a tanítási terület és téma, van ahol mindhárom. A 
drámaóráknál fókusz is szerepel. Itt-ott a foglalkozásra szánt idõt is feltüntették. (Az más kérdés, hogy elsõ 
olvasásra is látszik, hogy az adott óra hosszabb annál.) A csoport jártasságára való utalás vagy az adott óra 
elhelyezése idõben sehol nem szerepel. 

Apró dolognak tûnik, de szót érdemel, hogy a tanulási terület helyett mindenütt tanítási területtel találko-
zunk. Árulkodó tanári attitûd, tanítási (tanári) megközelítésû, ami a hagyományos tanórák jellegzetessége. Iga-
zolva láttam ezt a leírt órákban is. Sokszor hangzik el a feladat vagy gyakorlat szó, kevesebbszer a játék. A 
játékok többnyire kiadatnak � nem valamibõl következnek �, elvégzésre várnak. Szinte sehol nem találkoztam 
valódi döntési helyzettel � álproblémával annál többször! � és nem volt példa arra, hogy egy játék a gyerekek 
döntésének nyomán folytatódjon, az esetleges elágazásokat, lehetõségeket játékban kipróbálják, megvizsgálják. 
Sokszor fogalmaznak meg viszont az óra végén (jól kiszámítható) tanulságot, ami a drámától megint csak ide-
gen, hiszen a jó drámamunka során � az elmélet minden esetben a gyakorlati tevékenység eredményeképp, a 
tapasztalatokból leszûrve jelenik meg.�1 

 A játékok irányát többnyire a tanár szabja meg, manipulál. Egy példa a játékleírásból (50. old.): �Gyûlés � 
Mit beszélhetnek a lábtörlõtársak egymás között? A gyûlés vezetõjének szerepében a tanár. (A játékban ar-
ról folyik a beszélgetés, hogy hosszabb ideje figyelik a lábtörlõt, viselkedése bosszantja a társaságot. Javas-
latot dolgoznak ki arra, hogyan lehetne átformálni.)� Gondolhat-e, akarhat-e itt valaki mást? 

Néhány óra elõtt találunk a fejlécben fókuszt. Ezeknek az óráknak egy részét drámaórának nevezi a szerzõ, 
de szerepel pl. az Egész csoportot bevonó improvizáció (50. old.) cím alatt is. Van olyan óra is, amely dráma-
óra cím alatt fut (49. old.: Drámaóra: viselkedéskultúra alapozása), de nincs fókusza... 

A fókuszok jelentõs része hibás � a könnyen megválaszolható eldöntendõ kérdések nem állíthatók a dráma-
munka középpontjába. Pl. (56. old.): �Felüljünk-e a szóbeszédnek?�, vagy (63. old.): �Elõfordulhatnak-e 
olyan esetek, amikor nem merjük vagy nem akarjuk megmondani az igazat?� Nem, igen... és ezután mirõl 
játsszunk? 

Ennél már csak az a nagyobb probléma, hogy ahol van fókusz, és akár jó is lehetne, ott is feleslegesnek tû-
nik, mert az óra nem arról szól. Van olyan óra, amelyben egyetlen játék sem kapcsolódik a fókuszhoz!!! 

A kontextusépítés is teljesen elmarad, a fogalommal nem is találkoztam a kötetben. 
Miért tûnik mégis �drámásnak� az óraterv? Mert a feladatmegjelölések mindenhol szakkifejezések. Például: 

páros-szöveges improvizáció, mímes csoportgyakorlat, tabló, gondolatkövetés, belsõ hang... 
Itt vált nyilvánvalóvá, hogy módszertani hiányosságok mellett elméletiek is vannak. Egy dolgot emelnék ki: 

a belsõ hang konvenció használata többször elõfordul a tervezetekben, mégpedig a következõ értelmezésekben 
ill. a fogalommagyarázatban: 

(30. old.): �Belsõ hang � útban hazafelé 
A csoport egymásnak arccal kétsoros vonalban felsorakozik. A �nyuszi� a két sor között halad hazafelé. 
Akik mellett elhalad � az a belsõ hang � , az kimondja, mi motoszkál a nyuszi lelkében, mi foglalkoztatja 
hazafelé menet. 
Pl. � Sietek, hogy minél hamarabb hazaérjek!...� 

(64. old.): �Bármelyik páros gyakorlathoz alkalmazható a belsõ hang oly módon, hogy mindkét szerep-
lõnek van egy-egy árnyszereplõje, aki kimondja az elhallgatott, ki nem mondható érzéseket, gondolato-
kat.� 

(69. old.): A gondolatkövetéssel összehasonlítva: �A belsõ hang alkalmazása ennél nehezebb feladat, hi-
szen nagyfokú empátiás készség, társismeret is szükséges ahhoz, hogy a másik egyén érzéseit, gondolatait 
kimondhassák.� 

Nyilvánvaló, hogy a szerzõ nem ismeri ennek a munkaformának a lényegét � döntéshelyzetben lévõ figura 
érveit hangosítjuk ki! � és más munkaformáktól való különbségét. 

A vázlatokban egyébként is szûkösen bánik a munkaformákkal. A tanfolyamokon tanított, használt vagy a 
Drámapedagógiai olvasókönyvben részletesen bemutatott 45 konvencióból mindössze hatot használ a 21 váz-
latban! Akár elfogadható is lehetne, ha ezeket jó helyen és jó értelmezésben tenné, és látszana az évek során 
                                                   
1 Ld. a tánc és dráma tanításához készült kerettanterv bevezetõ részében a Célok és feladatok rovatot! 
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egy-egy konvenció felhasználási lehetõségeinek bõvülése párhuzamosan a drámabeli jártassággal. Találkoztam 
viszont egy általam ismeretlen munkaformával, amelyrõl semmit nem ír a szerzõ, tehát elképzelhetõ, hogy má-
sok számára közismert. Neve: folyékony szobor... 

Az óratervek olvasásakor gyakran volt olyan érzésem, hogy az egyes órarészeknél, játékoknál a tanító maga 
sem tudja, mit akar, nincs tisztában a játék céljával. Ilyen állítások, megjegyzések utalnak erre: 

(17. old.): �...improvizációk születhetnek kiscsoportokban akár� 

(51. old.):� Forró szék � a lábtörlõ kerül a forró székbe. Mivel negatív szereprõl van szó, az sem baj, ha 
a tanár lép szerepbe.� 

(60. old.): Az improvizáció történhet mímesen, szövegesen, vagy �számbeszéddel�...� 

Úgy tûnik mindegy,... bár így nem világos, hogy mi is lehet a játék célja? 
A bevezetõben utaltam arra, hogy mennyire fontos, hogy a saját magunk számára lejegyzett és egyértelmû-

nek tûnõ utasítások, megjegyzések az órával csak a könyv lapjain találkozó, esetleg kezdõ kolléga számára is 
világosak, követhetõek legyenek. Ezt a szerzõ sokszor figyelmen kívül hagyta, néha többszöri olvasás után 
sem sikerült megértenem vagy elképzelnem a játékot, szituációt. 

(20. old.): �A tanár szerepben: gazdasszony 
Provokálja vagy megdicséri, simogatja vagy fenyegeti õket, attól függõen, hogy mit tesznek az állatok. 
(Spontán beszéd fejlesztése)� 

A tanáré??? Vagy kell, lehet válaszolni??? 

(43. old.): �Páros szöveges improvizációk:  Kocsis � Kõmíves Kelemenné 
                                     Kõmíves Kelemenné � Kõmíves Kelemen� 

Mikor játszódjon, hol és mirõl szóljon az improvizáció � errõl egy szó sincs a tervezetben. És az elõzõ játék 
(várépítés mímes improvizációval?) sem ad rá magyarázatot. 

(61. old.): két egymást követõ játék leírása 
�Magányos dühöngés � monológ. Nahát a fene egye meg... (Tom és Polly néni szerepébe lépve) 
Csoportimprovizáció: Szerepben � Ben Rogers  
Szálljunk fel Ben gõzhajójára.� 

Ki kicsoda és mit csinál a gõzhajón? Nem tudom. 
Az órákhoz felhasznált irodalmi anyagokat is érdemes megvizsgálni. Az elsõsöknek íródott, népi mon-

dókákból, bölcsõdalokból összeállított szabadidõs foglalkozás (13. old.) ismert versikéket állít tematikus sor-
rendbe � jól sikerült, korosztályhoz illõ. Találkozhatunk több népmesével, van Móricz verses mese � kissé di-
daktikus beütésû: Többet ésszel, mint erõvel �, szerepel még Móricz novella, a Tom Sawyer egy részlete és a 
Kõmíves Kelemen népballada, igaz dramatizálásra szánva. Az értékes, bár nem mindig a korosztályhoz illõ 
(pl. ballada 3. évfolyamon) irodalmi anyagok mellett van néhány kirívóan silány, mely nemhogy drámaórának 
nem jó, de sose adnám gyerek kezébe. Ilyen az Útra kelt a tarka béka címû bolgár népköltés, mely a szerzõ 
szerint a 2. osztályban arra hivatott, hogy a �mûvészetet érteni és élvezni tudó gyereket neveljen�. Néhány sor, 
amely rácáfol erre a nemes célra. 

(34. old.):  
�...Ott sündörög a sündisznó, 
trini-nini-ni 
Megöleli a kis disznó 
dambur-dombor-du.... 
Én most rögtön hazamegyek 
trni-nini-ni 
Megmondalak a mamának 
dambur-dombor-du. 
Elfognak és felkötöznek 
trini-nini-ni 
Megkötöznek, föl is kötnek 
dambur-dombor-du.� 
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A másik vers, melyet a viselkedéskultúra alapozására használhatna a tanító, a jó és rossz tulajdonságok 
megkülönböztetésére(!) Eörsi István: A lábtörlõ és a cipõ címû verse. 

51. old.: részletek 

�A lábtörlõ dala      A cipõ válaszdala 
Töröld belém a lábad,     Mit nyalsz rajtam? 
töröld belém a lábad,     Nem unod a talpam? 
úgy sóvárgok utánad     Mit nyalsz rajtam? 
töröld belém a lábad.     Nem unod a talpam?... 
Latyakos utca szennye,     Otthon, otthon 
jöjj és simulj ölembe...     rakom le a mocskom...� 

Nehezem tudom elképzelni, hogy alsósoknak szóló, épkézláb drámaóra íródhat e vers köré � a könyvben 
sem sikerült �, de abban biztos vagyok, hogy értelmes beszélgetés, tématartás is lehetetlen lenne az említett so-
rok elhangzása után. A kétértelmû vihogás a legenyhébb, ami a helyébe lépne...2 

A társmûvészetek közül a bábhasználattal találkoztam egy foglalkozás erejéig. Legalábbis a cím szerint. A 
báb � szalvétamadár � használata ezen az órán teljesen öncélú, sem a bábkészítést, sem a bábozás technikáját 
nem tanítja � mindössze ennyit szerepel az órán (melynek címe Foglalkozásrészlet bábhasználattal): 

27. old.: �Lazítógyakorlat (nagy mozgástól a kisebb mozgás felé). A szalvétamadarak röptetése� 
Jól használható ötletek vannak Az anyanyelv- és irodalomórán alkalmazható drámajátékok címû foglalko-

zástervezetekben, az 1-3. évfolyamon. Kár, hogy a 4. osztályban ez kimaradt, bemutatható lett volna a fejlõ-
dés, nehezítés. 

Ezek a játékok inkább a tanító módszertani gazdagságát dicsérik, csak kis részük sorolható valóban az �A�-
típusú gyakorlatok közé. Ezekbõl a vázlatokból az is kiderül, hogy a szerzõ a NYIK (Nyelvi-irodalmi-
kommunikációs program) szerint dolgozik, mert a feladatok egy részének célja és utasítása szó szerint meg-
egyezik a NYIK tananyagával. Ezt (megint) tantárgy és módszer keveredésének vélem. 

(11. old.): �...Ide tartoznak a tevékenységek, cselekvések megfigyelése, eljátszása mozgással, testtartás-
sal...� 
A kötet végén található egy tanmenet a 4. osztály számára. Hogy melyik tantárgyhoz készült � tánc és drá-

ma, drámajáték? tanóra vagy szakkör részére? � nem derült ki számomra. A kiválasztott tananyagban, a téma-
körökben nem ismertem rá a szakirodalomra, pl. a NAT témaköreire, ami a könyv írásakor még aktuális volt. 
Inkább emlékeztet egy osztályfõnöki tanmenetre. A következõ rovatokat tartalmazza: Tananyag; Játékos gya-
korlatok, bemelegítések; Kellékek, eszközök; Célkitûzések, egyéb(?) 

Sajnos annyira szûkszavú a szerzõ a tananyag kijelölésekor, hogy nem derült ki több esetben, hogy miként 
kötõdik a választott anyag a drámához. 

(75. old.): 
�2. óra: Tananyag: Õszi hangulat idézése, hanggyûjtemény. 
  4. óra: Tananyag: Mese és valóság. Szándéknyilvánítás a Fehérlófia címû mese felhasználásával. 
  5. óra: Tananyag: A tréfa, a humor szerepe életünkben. Tréfás mese, kolontos mese.� 

Az órákhoz javasolt címszavas bemelegítõ játékok sem segítik megvilágítania tananyagot, sõt néhol ért-
hetetlen, hogy miért került oda az a játék. A célkitûzés rovat túl általános, az órák többségére ráhúzható. 

Nem kételkedem abban, hogy a szerzõ érti és használja az általa írt tanmenetet � alaposabban kidolgozva, 
több utasítással ellátva biztosan használható is lehetne. Így azonban sok kérdõjel marad az olvasóban. 

Végül egy utolsó tartalmi észrevétel, mely akár magyarázatként is szolgálhat az említett hiányosságokra. Ez 
a teljesen hibás mondat szerepel a kötet végi elméleti összefoglaló fejezetben. Lektorálás után!! 

(69. old.): � Negyedik osztályban egyre gyakrabban kerül sor olyan drámafoglalkozások megtartására, 
amely egy-egy nevelési probléma köré szervezõdik (ún. tanítási dráma)...� 

Utoljára szólnék a kötet illusztrációiról, Ács Róbert munkájáról. Igaz, hogy a drámamunkát nem befo-
lyásolja, de számomra mégis nagyon zavaró volt. A rajzok ugyanis ízléstelenek, a tartalomhoz, a kötet szelle-
miségéhez nem kapcsolódnak, és nem humorosak, bár gyanítom, hogy Ács Róbert annak szánta õket. Vagy 
csak a kötet címszavait olvasta? De bosszantó, hogy miért hagyta bent a szerzõ és a lektor? 

                                                   
2 Nem véletlen, Eörsi verse felnõtteknek szól. (A szerk.) 
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A bizalomjátékok mellé egy-egy bekötött szemû figurát rajzolt, akit gúnyosan vigyorgó társa vezet egy nyi-
tott fedelû akna felé. A Kõmíves Kelemen feldolgozásának illusztrációja két tanácstalan, svájcisapkás fickó, 
malteros kanállal a kézben... A Vakon a térben spontán párválasztó játék mellett egy bekötött szemû gyerek 
egy élveteg tekintetû, lógó nyelvû ló fenekét paskolja. 

És még sorolhatnám, de inkább lapozzuk át... 
 
Nem könnyû ilyesmit leírni, de... 
Sokszori olvasás, hossza tanulmányozás után úgy vélem, hogy a kötetet legfeljebb annak fogadhatjuk el, 

ami a borítón alcímként szerepel: foglalkozásleírásnak. De semmiképp sem annak, ami viszont az elsõ oldal 
alcíme � ez véletlen elírás lehet � foglalkozásmintának! 

Tisztelem a szerzõ szándékait � átadni, megkönnyíteni, segíteni �, de mielõtt ilyen munkára vállalkozunk, 
az önmagunkra és az általunk írt anyagra vonatkozó folyamatos önkritika-gyakorlás mellett keressünk egy 
szakmailag tökéletesen megbízható lektort! 

 

Az  Országos Diákszínjátszó Egyesület 
története (1989 -1998) 

Trencsényi Judit1 

...Így aztán a diákszínjátszásnak nincsen igazán írott szakirodalma, és történetisége is csupán nyomok-
ban követhetõ � s e nyomok is sokkal erõsebbek messzi századokban (lásd. Iskoladrámák kora, Csokonai 
csurgói mûködése stb.) � semmint jelenkori történelmünkben. 

1. Az ODE létrehozásának társadalmi és szakmai feltételei 
Demokratizálódás Magyarországon 
�A társadalmi és gazdasági változások visszatükrözõdnek az egyesületek tevékenységi szerkezetének átalaku-
lásában is. A XIX. század közepe táján a jótékonysági egyesületek voltak túlsúlyban, de a század végére a 
szakmai, érdekvédelmi jellegû szervezetek vették át a vezetõ szerepet. A két világháború között, a szabadidõs, 
valamint az egészségügyi és szociális tevékenységet végzõ egyesületek, míg 1945 után a sport, a szabadidõs és 
a tûzoltó egyesületek voltak a legelterjedtebbek. 1948 után Magyarországon egypártrendszerû politikai struk-
túra épült ki, amely a társadalmi önszervezõdések iránt rendkívül bizalmatlan volt. A szakmai szervezetek, ér-
dekképviseletek szerepét a hatalom által befolyásolt szakszervezetek, a szociális és egészségügyi nonprofit 
szervezetek munkáját pedig állami intézmények vették át. Az állam szocialista idõszakában civil önszervezõ-
dések csak a hatalom által semlegesnek nyilvánított területeken mûködhettek. Az alapítványtétel lehetõsége 
megszûnt, az egyesületek száma jelentõsen visszaesett. A civil szervezõdések alapítása és mûködése a politikai 
hatalom és a civil társadalom közötti viszony függvényévé vált. Az önszervezõdés iránti igény azonban a poli-
tikai elnyomás ellenére is fennmaradt. Az 1956-os forradalom idején például � ha csak néhány hónapra is � 
az üzemekben, gyárakban munkástanácsok, érdekképviseleti szervek jöttek létre, újjáalakultak a korábban be-
tiltott politikai pártok. A forradalom leverését követõen a nonprofit szervezetek tevékenysége ismét 'politikai 
kérdéssé' vált. A 70-es évek és a nyolcvanas évek elejének jogi szabályozása egyértelmûen jelezte az állami 
felügyelet szigorodását és kiterjesztését. Az említett idõszakban bejelentési kötelezettség terhelte az egyesület 
alapítására irányuló szervezõmunkát is, s a felügyelõ szerv magát a szervezést is betilthatta. A 80-as évektõl � 
részben a nemzetközi, részben a magyarországi viszonyok megváltozása miatt � egyre erõsebb társadalmi 
igény jelentkezett a korábbi társadalmi struktúra átalakítására. Fontos szerepet játszottak ebben a civil szer-
vezõdések is. Ekkor jöttek létre az elsõ környezetvédelemmel, településfejlesztéssel, állampolgári jog-
védelemmel foglalkozó egyesületek, amelyek felhívták az állampolgárok figyelmét addig kevésbé nyilvános 
társadalmi problémákra (szegénység, környezetszennyezés, kisebbségi csoportok védelme stb.). Az önszerve-
zõdés sok esetben fórumot, lehetõséget teremtett a politikai hatalommal szembeni 'másként gondolkodásra' is. 
A 80-as évek végén civil szervezõdésekbõl alakult meg a korábbi egypártrendszerrel szemben fellépõ politikai 
pártok egy része is. 1987-tõl ismét lehetõvé vált az alapítványok létrehozása, a korábbi paternalista állami 

                                                   
1 A szerzõ 1998-ban írt szakdolgozatából közlünk részleteket. 


