Kedves Barátom!
Korábban is jelezted, és most, Lehet-e? Fórumunk márc. 16-i, összegző ”vizes”
tanácskozása előtt külön felhívtál, hogy vajon minek erőltetjük még mindig ezt
a témát. Mint mondtad: tisztelet a jó szándéknak, de egy ilyen kicsi vita-kör
ennél jóval egyszerűbb kérdések felett is legfeljebb csupán „lamentálhat” és
sopánkodhat az ügy reménytelensége miatt. Azt javaslod, hogy foglalkozzunk
praktikusabb dolgokkal!
Engedelmeddel én, mint a Fórum egyik gazdája a kárpátmedencei vízügyeket
egyik legpraktikusabb gondunknak tekintem. Ár- ivó- és öntöző víz gondjaink
emlegetése helyett csupán egyetlen felvetés: Ha Széchenyi ma élne, vajon mit
meg nem tenne azért, hogy az Alföldet vissza- vizesítse? Mennyivel több
gazdasági és egészségügyi haszon származhatna ebből? Olvasol vagy hallasz
valahol ennek politikai vagy társadalmi vitájáról? Eljut hozzád, vagy érdekel
egyáltalán, hogy pl. erről a praktikus dologról mit mond a vízügy, az
egészségügy vagy a környezetvédelem?
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a politikát vagy a közgondolkodást
„tematizáljuk”. Galilei idejében a köznépnek piaci mutatványosok „piárolták” a
bolygók mozgásának megértetését. Nekünk nincs piacterünk, sem vásári
társulatunk. Egyáltalán: mit is akarhatnánk a tömegektől, ha ez a nagyon
praktikus ügy, mint amilyen a víz szinte teljesen hiányzik az értelmiség
társadalom- és nemzet-felvirágoztatási eszmecseréjéből, de még csak
gondolkodásából is. Hogy lehetne a dolgot társadalmasítani, „piacra” vinni, ha
pl. a vízügyesek és a környezetvédők eredménytelen vitáját szinte teljes
politikai és társadalmi közöny fogadja?
„A ti előadásaitok és vitáitok változtatni tudnak a helyzeten” – kérdezhetnéd.
Bizonyos, hogy nem. Ám megérteni segíthet. Mert a kialakult helyzetek
megítélésben jóval erősebbnek hisszük magunkat, mint azok megértésében.
Például nekem, az amatőr környezetvédőnek máig gondot jelent megítélni az
egyik vízügyes szakember Fórumunkon elhangzott kijelentését. Azt állította,
hogy a Bős-Nagymaros vitában a „vizes” szakemberek jóval többet tanultak a
környezetvédőktől, mint azok tőlük. Szeretnék egy olyan beszélgetés, ahol a két
fél ennek konkrétumairól vitatkozik.

Úgy vélem, hogy egy, a jó cselekedetek iránt elkötelezett értelmiségi vita-kör
résztvevőinek törekednie kell arra, hogy értsék a körülöttük lévő világot, és
ezzel együtt a maguk korlátait is.
Kedves Barátom! Kérlek, olvasd el még egyszer figyelmesen Lehet-e? Fórumunk
szándék-nyilatkozatát! Ha ennél többre, praktikusabbra vágysz, úgy köszönettel
vennénk javaslataidat. Nem udvariasságból írom ezt, mert éppen a minap
tettem javaslatot szervező-társaimnak, hogy ősztől rendezzünk vita- sorozatot
az értelmiség megváltozott helyzetéről és lehetséges szerepköreiről.
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