
LUKÁCS LÁSZLÓ Kié a Földünk?
Az atomveszélynek és az ökológiai pusztu1ásnak árnyékában élünk.
Egyik nagyhatalmunk mégis - az általa is elfogadott nemzetközi
egyezményeket és a fél világ tiltakozását semmibe véve - kísérleti
atomrobbantásokat végez. Félelmes szimbólum és kozmikus veszélyt
jelző riasztás ez számunkra. Tanulságai mindnyájunkat intenek.

Íme hát: az emberben ott lakik az építés és a rombolás, a jó és
a rossz lehetősége. Nemcsak arra képes, hogy kultúrát, irodalmat,
művészetet és tudományt alkosson, az "esprit" világosságát fel
gyújtsa, katedrálisokat és kastélyokat építsen, a társalkodásnak és
a társadalomnak modelljeit nyújtsa Európának és a világnak; ha
nem arra is, hogy halált hozó eszközöket gyártson, hogy rombol
ja-gyilkolja a természetet, az embert.

Ujra és újra bebizonyosodik: nincs rá hatalom, amely a pusztí
tás erőit megállíthatná. Az ember szabad, annak teremtette Alko
tója. A szabadsága pedig lényegénél fogva ambivalens: jóra és
rosszra is használható. Csak a szeretetben kiteljesülve hozhat éle
tet és boldogságot - minden más felhasználási módja szükség
szerűen kudarcba fullad. Minden hiába: mégis felhasználható
gyűlöletre, mások letiprására, rombolásra is.

Itt volna az ideje, hogy ne csak "kertünket műveljük", ne csak
a tudományt és a technikát fejlesszük, hanem műveljük, neveljük
önmagunkat, fejlesszük, irányítsuk a jóra való szabadságunkat is.

S kié a kert? Kié a Föld, amelyen mindez történik? Van-e bár
kinek is joga ahhoz, hogy közösen lakott bolygónknak kárt okoz
zon? Nemcsak a nagypolitika kérdése ez, hanem a mindennapo
ké, sőt legszemélyesebb életünké is. Kié az utcánk, a városunk, a
hazánk? Van-e bárkinek joga ahhoz, hogy teledobálja szeméttel,
hogy kényére-kedvére kisajátítsa magának s eltékozolja?

Tulajdonosi szemléletet kell kialakítanunk - mondják. Érezze
ki-ki sajátjának a közösség javait is, s vigyázzon reá úgy, mint sa
játjára. Érezze magáénak mindenki a közjót is, s viselje gondját,
ki-ki a maga helyén és módján. A tulajdonos-tudat azonban nem
jelenthet harácsolást, én-mániás terpeszkedést. Felelősséget ró a
gazdára: felelősséget a kezébe került birtokért s a többi birtoko
sért, még inkább a birtokIásból kiszorultakért.

Tovább növekszik az utcai bűnözés - mondják a rend hivatá
sos őrei, s bevallják: nemigen tudnak mit tenni ellene. Terjed a
hétköznapi bűnözés - tehetjük hozzá, nemcsak a magánéletben,
hanem a kis, a nagy és a még nagyobb politikában, az üzleti és a
közéletben. Tennünk kell ellene, ha életben akarunk maradni:
művelés alá kell vennünk végre szabadságunkat. Hogy a jót vá
lassza, ne a rosszat, a szeretetet, ne az önzést.
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