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Varga Gyöngyi

Beszállás
Lassan megy még ez az autó. A nyugati csodautakon ötször ilyen sebességgel

is lehet haladni. De előbb meg kell tanulni vezetni. Biztonságosan, hogy más
is bele merjen ülni. A nagy kocsit máshogy kell kormányozni. A mienk sokkal
kisebb; vannak műszerek, amelyek azonosak, de egy részük teljesen más. Annak,
aki már korábban is próbálgatta, még nehezebb a dolga. Először a beidegződött
mozdulatokról kell leszokni, s az újakat úgy elsajátítani, hogy aztán már önállóan
is bolgoguljon az ember. Reméljük, lesz üzemanyag, s egyre több jó út is. Még
az is lehet, hogy a hazai tehetséges kutatók előbb-utóbb kifejlesztenek valami
egészségesebb, elegánsabb, egyedi megoldást. Egyelőre gyalog meg biciklivel
járok, azt már megszoktam, baj nem lehet belőle. Nem szabad türelmetlenkedni.

Azért képzeletemben már szép zöld erdők, mezők, rendezett városok mellett
száguldók, és ott állok meg, ahol akarok. Van időm körülnézni, beszélgetni,
játszadozni, kikapcsolódni és olvasgatni is. A legkülönösebb az, hogy mások is
ráérnek. Nyugodtak, derűsek, magabiztosak, lerí róluk, hogy jól élnek.

Aztán amint tovább kell indulni, a volán mellett jól oda kell figyelni, egyszerre
több dologra is. Egészen kicsi hiba is katasztrofális következményekkel járhat.
Aki előzékeny és segítőkész, másoktól is ezt kapja vissza. Van, ahol az elsőbb-
séget is tiszteletben kell tartani. Tilos szeszesitalt fogyasztani, nem ajánlatos
dohányozni meg másokat folyton leckéztetni. Nálunk is becsúszhat néha hiba,
de igyekszünk hamar kijavítani. Feltehetően egyre kevesebb ilyen lesz. Már a
kezdet kezdetén jól meg kell gondolni, kik ülhetnek mellénk, mögénk.

Voltak, akik már jártak erre, de akkor még más szelek fújtak. Vajon milyennek
találnák az útviszonyokat most? El memének-e indulni, s ha igen, hogyan? Vi-
gyázat, a tükörbe mindenképpen bele kell nézni: a bent lévőbe is és a kintibe
is. Még mielőtt az irányjelzőt bekapcsoljuk. Nem mindegy, merre. Ki kell oldani
a féket, és indulás. Szerencsés utazást!

Takács Jánosné /Júlia Taskól, Martfű, (1990. március)
1981-ben, tizennyolc éves koromban jöttem Angliából Magyarországra, így

össze tudom hasonlítani a két országot, s ami még fontosabb, szemtanúja vagyok
Magyarország megváltozásának és fejlődésének.

Amikor összehasonlítom a „régi" Magyarországot és az új demokratikus Ma-
gyar Köztársaságot, úgy érzem, bámulatos, hogy milyen nagyok a változások
ilyen rövid idő alatt. De úgy tűnik, sok magyar nem értékeli ezeket a változásokat.
Sokan semmi mást nem látnak, csak a gazdasági válságot, amelyet most Ma-
gyarországon átélünk, és talán nem is hiszik, hogy a mai Magyarország jobb,
mint az elmúlt negyven év Magyarországa. Türelmetlenül máris ugyanolyan
virágzónak szeretnék látni, mint amilyen a Nyugat, és elvárnák, hogy minden
egyszerre megváltozzon. Nincsenek tisztában azzal, hogy az elégedetlenségnek
ugyanezek az érzései Nyugaton is léteznek, és hogy a Nyugatnak is megvannak
a maga problémái.

Ugyanakkor a magyarok gyanakvóak és félnek az itt, Közép-Európában tör-
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téritektől, és mint ahogyan a romániai eseményekből láttuk, ezek a félelmek
nem alaptalanok.

A parlamenti választásokra való reagálásuk is csalódást okozott nekem, mert
nem voltak olyan lelkesek, mint ahogy elvártam volna tőlük. De azért indokolt
volt az az állításuk, hogy nem tudnak dönteni a pártok között, mivel nem ismerik
a programjaikat meg a jelölteket. De úgy érzem, hogy a választások első for-
dulójában való 60 százalékos átlagos részvételi arány egy bizonyos fokú kö-
zömbösséget mutat.

Itt élve Magyarországon az események közepette nehéz tárgyilagos nézetet
kialakítani, nehéz megjósolni, hogyan fejlődnek majd tovább itt az események.
A szíve mélyén a magyar ember felfogja, hogy ha el akar érni valamit, dolgoznia
kell; és talán kevéssé bízik az új politikusokban és ígéreteikben. Csak várhatunk
és majd meglátjuk, mi történik.

Mrs András Taskó, köztisztviselő (Anglia, Hertfordshire)
Angol vagyok, de férjem magyar, a lányom is magyarhoz ment feleségül és

Magyarországon él, így nagy érdeklődéssel követem a magyarországi híreket.
Az 1976-os első látogatásom óta megfigyelhettem, hogyan tért át Magyaror-

szág egy elmaradott kommunista uralmú országból Kelet-Európában az elsők
között demokratikussá, és hogyan foglalja el helyét a többi európai ország között.
Magyarország kezdeményezését követve Kelet-Németország és más közép- és
kelet-európai ország is nekikezdett kivívni függetlenségét, hogy maga választ-
hassa meg azt a politikai rendszert, amely az országot irányítja.

Hosszú, nehéz küzdelem áll előttük a gazdasági stabilitás eléréséig, és a most
hatalmon lévő politikusoknak nem szabad elfelejteniük, hogy legfőbb köteles-
ségük egy szilárd és fejlődő társadalom kialakítása. Nem szabad ezt a nagy
alkalmat az egymás közötti harc miatt elszalasztaniuk.

Más országok, mint Amerika, Japán, Nyugat-Németország és Nagy-Britannia,
észre fogják venni az esélyt arra, hogy a szakképzett munkaerőt és az alacsonyabb
béreket a maguk javára kihasználják. Remélem, hogy Magyarország gondoskodik
arról, hogy minden felajánlott együttműködésből haszna legyen. Azt is remélem,
hogy meg fogja tartani egyéni életstílusát és jellegét. Nem akar egy „kis Amerika"
vagy valami más utánzat lenni. Nem minden kívánatos, ami a „nyugati szabad-
sággal" jár. Meg kellene őriznie a jó törvényeket és eredményeit.

Remélem, hogy Magyarország most elfoglalja helyét az Európai Közösségben,
hogy mint az egyesült Európa része, segíthessen a világbéke fenntartásában.

Péter Taskó, 25 éves angol vegyész
Hogyan tudja követni a magyarországi történelmi eseményeket és erőfeszíté-

seket, és mit hallott róluk?
Amikor az oroszok elérték Budapestet a második világháború végén, sok

ember felszabadítóknak tekintette őket. A szovjetek erőteljesen támogatták a jól
szervezett Magyar Kommunista Pártot. Egy antifasiszta rendőrséget is felállí-
tottak, hogy megsemmisítsék azokat, akik nácik voltak, vagy azokat támogatták.
Ezt a rendőrséget a kommunista párt ellenőrizte.

Amikor megtartották a szabad választásokat, a kommunisták nagyon rosszul
szerepeltek és nem kerültek hatalomra. A kommunisták azután felhasználták az
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antifasiszta rendőrség feletti erejüket arra, hogy eltávolítsák az uralkodó pártok
vezetőségi tagjait azzal az ürüggyel, hogy azok nácik. A többi párt így
meggyengült és hamarosan beolvadt a kommunista pártba, amely mostmár telj-
hatalmú volt, úgyszólván ellenzék nélkül.

A rezsim egyre sztálinistább lett. Ez 1952-ben csúcsosodott ki a hűséges
sztálinista Rákosi Mátyás miniszterelnökké választásával. A teljes ellenzéket
módszeresen és kegyetlenül elfojtották, sok ember hosszú időszakokat töltött
börtönben.

Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után Magyarország fokozatosan libe-
rálisabb beállítottságú lett, Rákosit a haladóbb Nagy váltotta fel. Lehetővé tették
a vitát, és az emberek a Szovjetuniótól való függetlenséget kezdték hangoztatni.
1955-re tömegtüntetések jelentkeztek Budapest utcáin.

Szomorú, hogy 1956-ban a Szovjetunió úgy döntött, hogy véget vet a refor-
moknak azzal, hogy tankokat küld be. A magyarok keményen harcoltak és erő-
teljesen ellenálltak, de nem tudtak mit tenni a szovjet fegyverek fölényével szem-
ben. Nagy miniszterelnök és jónéhány munkatársa a jugoszláv követségen ke-
resett menedéket, de elhagyták azt, amikor az új kormány megígérte, hogy ép-
ségben távozhatnak. Amikor elhagyták a szövetséget, letartóztatták, hamis bíró-
sági tárgyalásnak vetették alá, két évvel később felakasztották és jeltelen sírokba
temették őket. Még sokan jutottak hasonló sorsra, míg mások elhagyták az or-
szágot, hogy száműzetésben éljenek.

A következő harminc évben lassú volt a változás és sokat szenvedett a gaz-
daság. Amikor a Szovjetunióban Gorbacsov került hatalomra, hamarosan vilá-
gossá vált, hogy úgy érzi, a SZU nem tarthatja tovább igában a kelet-európai
országokat. A változást nemcsak eltűrték, hanem ösztönözték is, és Magyarország
kapott az alkalmon. A vezetőt harminc év után leváltották, és az a hatalom,
amelyet ez a vezető képviselt, szertefoszlott.

Sokkal könnyebb lett az utazás a magyarok számára Ausztriába, és a határon
húzódó vasfüggönyt eltávolították. Kelet-németek százai mostmár könnyebbnek
találták az utat Magyarországon át Nyugatra (a kelet-német - nyugat-német határ
kockázatát elkerülve). 1989 őszén a magyar kormány humanitárius meggondo-
lásból kinyilvánította, hogy nem hajlandó tovább tiszteletben tartani a „keleti
blokk" országaival kötött azon egyezményét, hogy megakadályozza nemzetisé-
geinek a nyugatra való áthaladást. A kelet-németek folyama áradattá nőtt, amely
tömegtüntetésekben tetőzött Kelet-Németország és Csehszlovákia utcáin, és kor-
mányaik végső összeomlásához vezetett a demokratikus fejlődés javára. Azután
végül a „karácsonyi forradalom" Romániában. Bár kétségtelen, hogy az esemé-
nyek egyébként is megtörténtek volna majd valamikor, a magyar történések
határozottan katalizátorként hatottak, sokkal gyorsabbá téve a változást, mint
ahogyan máskülönben lezajlott volna.

Mi a véleménye a közép- és kelet-európai nagy változásokról?
Az utóbbi tizennyolc hónap megdöbbentően gyors változásokat hozott Ke-

let-Európa országainak. Bár van bennük valami elkerülhetetlen: minden biroda-
lom a széthullás felé tart, a csődbe jutott gazdasági rendszerek nem maradhatnak
fenn örökre.

Nagyon izgalmas látni ezeket az országokat demokratikus országokként fel-
emelkedni az egypárti uralom olyan hosszú időszaka után. Most, hogy az emberek
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munkája valóban nekik hoz majd hasznot, bizonyára hatalmas az egyéni siker
lehetősége a térségen belül. A könnyebb, kereskedelem és utazás ígérete is iz-
galmas jövőt jelez.

Az égető kérdés az, hogy vajon mennyi időbe telik a dolgok „elrendezése".
Negyven éves rossz vezetést nem lehet egy éjszaka alatt helyrehozni.

Egyetlen dolgot biztosan érzek: Kelet- és Közép-Európa népei erős „marokkal
szorítják" majd szabadságukat, és nem fognak lemondani róla.

Mit gondol Európa e térségének jövőjéről, és milyen szerepe lesz ebben Ma-
gyarországnak?

Kezdetben a legtöbb kelet-európai ország gazdasági élete megrendül, az inf-
láció felszökik és a munkanélküliség nagyon magas fokra emelkedik. Az élet-
színvonal süllyedni fog. A kommunista rendszer régi tagjai megőrzik, különösen
gazdaságilag, nagyfokú befolyásukat az elmúlt negyven év alatt szerzett szak-
tudásuk és kapcsolataik következtében. Ez a szaktudás majd sok előjogot biztosít
számukra.

Mikor már a gazdaság kétségbeejtő szintre jut és a legjobb nyugati üzleteket
meg lehet kötni, Nyugat-Európa észreveszi és ki is használja Közép-Európát,
mint olyan területet, ahová termelését kiterjesztheti. Az alacsony bérekért gyártott
luxuscikkek növelik a profitot, és a szóban forgó üzletek nagy részt juttatnak a
nyugati országoknak mindenféle befektetésből.

Az, hogy milyen mértékben tud majd Magyarország Európa e térségére hatást
gyakorolni, nagyban függ attól, miként lesz képes a belső stabilitásra. Az az
ország, amelyik ebben a térségben először alakít ki egy szilárd gazdasági és
politikai szerkezetet, kétségtelenül vezető szerephez jut.

A legvalószínűbb kimenetele a magyarországi parlamenti választásoknak egy
koalíció. Ha a pártok meg tudnak egyezni és együtt tudnak dolgozni, olyan
gazdasági légkör jöhet létre, amelyben Magyarország mágnessé válhat mind a
keleti, mind a nyugati kereskedelem számára. Ha a pártok nem tudnak együtt-
működni, a gazdasági helyzet rosszabbodni fog, Magyarország spekulációk cél-
táblájává válhat belülről és határain kívülről is. Ez rontja majd a politikai és
gazdasági helyzetet.

Lengyelország és Magyarország is elsőként mutatott példát a politikai és ural-
kodói szabadság gyors megszerzésére, de Magyarország megközelítése teljesen
más volt, mint Lengyelországé. A magyarországi változás erői a régi rendszeren
belülről kerültek ki, és így lettek a vita és a felismerés gyorsítói a középosztályok
és a diákok, valamint az 1956-tal kapcsolatban állók között. Lengyelországban
a reformok a Szolidaritás által gyakorolt nyomásból és a katolikus egyháztól
indultak el (az egyik a munkások jogaiért, fizetéséért és ellátásáért küzd, míg
a másik eredendően kommunistaellenes). Mindezeket és még Magyarország vi-
szonylagos gazdasági erejét is figyelembe véve, indokolt lenne feltételezni, hogy
a körzetben Magyarország lesz az egyik legsikeresebb ország az elkövetkező
tíz-tizenöt évben.

Ha Magyarország mégsem tudja ezt elérni, ez elsősorban a belső harcok miatt
lesz és amiatt, hogy a politikusok képtelenek lesznek legyőzni személyes becs-
vágyukat a nemzet javára.

Van néhány tanácsa?
Felejtsék el az 1945-ben vagy azelőtt felállított határok újra meghatározását!
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Kerüljék a szélsőjobboldali pártok látszólag vonzó nacionalista politikáját! Idegen
országok vagy nemzetiségeik bűnbakként való felhasználása lehet ugyan hatásos
módja a támogatók toborzásának, de nagyon kellemetlen útvonalon vezet.

Számítsanak rá, hogy a dolgok sokat romlanak, mielőtt javulni fognak. Vagyis
az infláció gyorsan emelkedik; a munkanélküliség felszökik; a kínálat esik.

Minél hamarabb válik a forint tőzsdeképessé, annál jobb. A külső hatalmakkal
való tárgyalások hoznak majd eredményeket, de ne feledjék, hogy a nyugati
valuta nem jön olcsón.

Ne darabolják fel az állami gazdaságok földjeit 40-50 hektáros parcellákká
a régi parasztoknak. Jó ötlet volt ez harminc évvel ezelőtt, de ma már kevés
országnak vannak ilyen kis mezőgazdasági telkei. A 300-400 hektáros mező-
gazdasági termelőszövetkezeteknek kellene lenni a legkisebbeknek. Családonként
egynéhány hektárt ésszerű kiadni vidéken, mivel csökkenti majd a nemzeti me-
zőgazdasági források iránti igényt.

Sose feledjék, hogy csupán az, hogy a választások szabadok, nem teszi a
politikusokat őszintékké. Az ember nem kap semmit ingyen.

Ne essenek pánikba!
Jean Clear, negyvenes éveiben lévő angol
családanya, aki az egyház munkájában is
tevékenyen részt vesz
Mi a véleménye az utóbbi idők nagy közép- és kelet-európai változásairól?
Egész egyszerűen csodálat és öröm. Ahhoz hasonló, mintha felfedeztem volna

családomnak egy olyan ágát, amelyiknek létezéséről eddig nem is tudtam. Meg-
ismerve, hogy milyen nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül, és hogy most
szoros és nyílt kapcsolatokat akarnak teremteni velünk többiekkel, erős indíttatást
érzek arra, hogy segítő kezet nyújtsak, hogy együtt mehessünk tovább.

Mit gondol Európa ezen térségének jövőjéről és benne Magyarország szere-
péről?

Úgy érzem, hogy önöknek, magyaroknak nagy bölcsességre és tisztánlátásra
lesz szükségük, amint megteszik a következő lépéseket, de úgy tűnik, hogy minden
nemzet, amelyik „keletről emelkedett fel", valami különleges tehetséget tud köz-
kinccsé tenni, amikor belép a „világ színpadára".

Lehet, hogy Magyarország meg tudja osztani a tapasztalatait egy még demok-
ratikusabb kormányról, mint amilyennel elöljárt az utóbbi években. Remélem,
hogy a változásért folyó békés küzdelmének tapasztalata alapján Lengyelország
egy mély keresztény szemlélettel járulhat hozzá a nemzeti élethez, míg Kelet-
Németországnak megvan a lehetősége arra, a Nyugat-Németországgal való kü-
lönös rokonsága folytán erős hidakat építsen nyugai felé. Egyedi kapcsolatokat
és erőt sejtek Csehszlovákiában és Romániában, de kevéssé ismerem a bulgáriai
eseményeket és bajban vagyok Jugoszláviával, ahol a nacionalista szenvedélyek
nagyon erőseknek látszanak.

Mit hallott róluk, és hogyan tudta követni a közelmúlt magyarországi történelmi
eseményeit és erőfeszítéseit?

- A kormányváltozások híreit a BBC rádióból hallottam, és esténként láttam
TV-képeket Budapestről. Mivel korlátozott ismereteim vannak az események rész-
leteiről, nagyon örvendek, hogy barátságok kötnek magyar emberekhez mind
Angliában, mind Magyarországon.
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Tudna adni néhány jó tanácsot?
- Kérem, nézzék meg figyelmesen a „nyugati" kultúrát, amikor megváltoz-

tatják a sajátjukat. Semmi esetre sem jó itt minden. Sok rossz dolog, ami lehúzza
itt az embereket, a pénz utáni vágyon alapul, de a felszín alatt sokkal nagyobb
szeretetre van szükségünk egymás között, a családunkban és a társadalomban.

Azoknak az eszményeknek, amelyeket a kommunizmus hirdetett, nem szabad
meghalni: odafigyelni a legszegényebb osztályokra és az emberi jogoktól meg-
fosztottakra, az egység, az egész világot egészében látni, a béke és az ember
társadalmi természetének hangsúlyozása. Mindezek olyan nagyon fontosak. De
azt javasolnám, hogy minden Krisztusra épüljön, akkor ezek az értékek sziklán
alapulnak, míg korábban szétporladtak, mert homokra építették őket.

Darlene Larson, angol nyelvi professzor,
New York, USA (1990. április)
Az 1989-es közép- és kelet-európai változások, majd 1990 februárjában a

Dél-Afrikában történtek felülmúlták minden képzeletünket. Olyan változások
ezek, amelyekről korábban is beszélgettünk azon tűnődve, vajon megérünk-e
belőlük egyet is életünk folyamán.

írod, arra vagytok kíváncsiak, mennyit tudnak az amerikai egyetemi tanárok
és diákok ezekről az eseményekről. Ilyen távolról nagyon nehéz követni őket
úgy, hogy vehetné az ember a bátorságot a részletes magyarázatra. Tudjuk, hogy
még nagyon sok mindent nem ismerünk, amelyekről alig várjuk az újabb híreket,
ezért vonakodunk a kommentálástól. Az utóbbi időben, amikor hazaértünk, azon-
nal bekapcsoltuk a rádiót vagy a TV-t és alig hittük mindazt a sok jó hírt, amit
közvetített. Rátok gondoltam, Ágotára, Eszterre, Istvánra, Mártára, Juditra, Ka-
talinra, Zsuzsannára, a debreceni barátainkra, Kálmánékra, és azon töprengtem,
vajon milyen szerepet játszatok ti, vajon tanítatok-e még angolt, és mindezek a
változások mit jelentenek tanári munkátokban és személyes életetekben.

Nem hiszem, hogy képes lennék az egész ország jövőjéről beszélni, de re-
ménykedem Magyarország angoltanáraiban.

Körülbelül két évvel ezelőtt TESOL (az angol nyelvet idegeneknek tanító)
szakemberek egy csoportja találkozott itt New Yorkban, hogy áttekintse szere-
pünket, mint hivatást, a békére nevelésben. Lehetővé tette, hogy elemezzük a
területet a maga teljességében, hogy megvizsgáljuk, mit tettek már mások e
téren. Feladatunk meghatározni, hogy milyen irányt kövessenek az angoltanárok
foglalkozásukból eredően és mint egyének az osztálytermekben.

A békekutatók negatív és pozitív békéről beszélnek. Kenneth Boulding, az
amerikai békekutatás talán legkiemelkedőbb „atyja" főleg a háborúk csökken-
tésével és megszüntetésével foglalkozik. Ezt írja: „A béke olyan sokjelentésű
szó, hogy az ember vonakodik használni, mert attól tart, hogy félreértik... A
béke fogalmának vannak pozitív és negatív megjelenési formái. Pozitív oldaláról
a béke a jó irányítás állapotát, az ellentétek jól szervezett megoldását, megfontolt
kapcsolatokon nyugvó harmóniát, gyöngédséget és szeretet jelent. Negatív ol-
daláról úgy értelmezhető, mint valaminek a hiánya - a zűrzavarnak, feszültségnek,
összeütközésnek, háborúnak a hiánya.

... Másfelől, a béke pozitív felfogásának létezik az a fajta túlbecsülése, amely
a konfliktusok kezelésének ügyességében látható, és egy annál nagyobb rend
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kifejlesztésében, mint amilyen az egymással hadakozó pártokkal lehetséges. Az
ellentéte ennek a béke fajtának úgy tekinthető, mint a háborúnak egy teljesen
kóros állapota. A háború, vagyis „nem-béke", magába foglalja a konfliktuskezelés
képtelenségét mindkét párt kárára. Bomlasztó dialektikát, szükségtelen zűrzavart,
gyerekes veszekedést, a politikai viselkedés éreüenségét jelenti. A béke ebben
a tágabb, pozitívabb értelemben teljesen megegyezik az összeütközéssel és iz-
galommal, vitával és párbeszéddel, drámával és szembesítéssel, de olyan kör-
nyezetet teremt, amelyben ezek a folyamatok nem csúsznak ki a kézből, nem
válnak kórossá, és nem okoznak több bajt, mint amennyit érnek. A szónak ebben
az értelmében a béke egyike a végtelen idő nyilainak a fejlődésf folyamatban,
növekvő terméke az emberi haladásnak és tudásnak."

Meg kell említenem, hogy Betty Reardon egyik összefoglaló munkájából idé-
zek. Míg Boulding a háborúk megszüntetésének témájára összpontosít békéről
szóló munkájában, Reardon erőfeszítései a nevelés és a pedagógia irányába for-
dulnak. Nagyon ajánlom művét.

Tehát mi olyan világban élünk, amely a negatív béke felfogására épül. Hogyan
hat ez gondolkodásunkra? A vezetőket aszerint ítélik meg, milyen terveket dol-
goznak ki a fegyverkezésről és a háborúról. Amíg ilyen vezetőink lesznek, ener-
giánk és erőnk egy részét azokra az utakra kell pazarolnunk, ahová a negatív
béke vezet bennünket. Természetes, hogy a pozitív béke irányába lesz utazásunk
gyümölcsözőbb. Reardon a következőképpen vezeti be A pozitív békére nevelés
3. fejezetét: A pozitív béke lett az a fogalom, amely olyan világot jelent, ahol
az erőszakra szinte alig van szükség vagy teljesen megszűnik. A pozitív béke
körébe tartozó gondot jelentő nagy területek a gazdasági nélkülözés és fejlődés
problémái; a környezet és az erőforrások; az egyetemes emberi jogok és a tár-
sadalmi igazságosság. A békére nevelés, úgy tűnik, hogy mindezeket a területeket
egyetlen általános fogalomnak rendeli alá, a teljes igazságnak. Bár a teljes igazság
kifejezés, ahogyan azt az iskolai tanárok használják, nem olyan pontos, mint a
pozitív béke terminus, de megfelelő, minthogy az „igazság" abban az értelemben,
hogy minden emberi jog teljes élvezetét jelenti az összes ember számára, a
pozitív békét alkotja.

Számomra, úgy tűnik, a legnagyobb öröm az elmúlt hónapok eseményeit
illetően az, hogy „szabadabban" fordíthatjuk erőnket a „pozitív békére". Ez
olyan terület, ahol még újak és puhatolódzók vagyunk. A szavak, a nyelv, amit
használunk, gondolataink kifejezője. Mit kell nekünk tudni, akik másokat tanítunk
a szavak használatára? Kutatóinknak még sokat kell ehhez hozzátenni. Mi abban
a különös helyzetben vagyunk, hogy minden országot és kultúrát képviselő diák-
kal találkozunk osztályainkban. Célunk az, hogy hozzásegítsük az embereket
ahhoz, hogy „értsenek", és úgy tűnik, hogy a „megértés" a békére tanítás leg-
fontosabb alapja.

A legnagyszerűbb az, hogy kollégáink sok országban csatlakoznak hozzánk.
Véleményekre van szükségünk a világ minden részéből. Milyen új világrendnek
az alapjait tudjuk lerakni? Arra bőségesen van bizonyíték, hogy a mostani nem
működik. Biztos vagyok benne, hogy közösen javíthatunk rajta. Amint Martin
Luther King mondta az egyenjogúságról az Egyesült Államokban, amikor a
Legfelsőbb Bíróság a megkülönböztetés ellen foglalt állást: „Ez nem olyan dolog,
amit meg fogunk találni. Ez olyasmi, amit mi fogunk létrehozni." Ugyanígy van
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ez, azt hiszem, a teljes megértéssel is. Mivel fognak a magyar nyelvoktatók,
nyelvészek és kutatók hozzájárulni az új világrendhez?

A magyarul közreadott írásokból a következőkben eredeti angol nyelven is
idézünk néhány figyelemre méltó gondolatot.

When I compare the „old" Hungary and the new democratic republic of
Hungary, I feel it is amazing how great the changes are in such a short time.
But it seems that many Hungarians do not appreciate these changes. ... They
are impatient to see Hungary as prosperous as the West, and expect everything
to change at once.... At heart, the Hungárián realises that if he wants to achieve
something he must work. /Takács Jánosné/

There is a long, hard struggle ahead to achieve economic stability, and the
politicians who are now in power must remember that their priority is to create
a stable and developing society. They must not waste this great opportunity by
fighting among themselves. ... I hope Hungary will ensure that she profits from
any partnership offered. I alsó hope she will keep her individual life style and
character. /Mrs András Taskó/

To see these countries emerging as democratic states after such a long period
of one-party rule is very exciting. The potential for individual success within
this region, now that people's labours will actually benefit them, must be tre-
mendous. The possibility of easier trade and travel alsó indicate an exciting
future. The buming question must be how long it will take to sort things out.
Forty years of mismanagement will not be put right over night Initially, the
economies of most countries in Eastem Europe will founder. ... The extent to
which Hungary can effect the evolution of this area of Europe will greatly
depend on its ability to stabilisé internally. /Péter Taskó/

I feel that Hungarians will need great wisdom and discernment as you take
your next steps - but it seems to me that each nation that has „emerged from
the east" has a special gift to share as it steps intő the „world scene". ... Please
look carefully at „Western" culture as you change yours. By no means is every
here good. /Jean Clear/

Boulding writes: „Peace in this larger, more positive sense is quite consistent
with conflict and excitement, debate and dialogue, dráma and confrontátion. But
it provides a setting within which these processes do not get out of hand." ...
For me, it seems that the most profound joy about the events of the pást months
is that we have been „freed" to put more of our efforts intő „positive peace".
/Darlene Larson/


