
A Duna és a hajózás ügyében elhangzó véleményekkel kapcsolatban elsősorban azt látom 
problémának, hogy gyakran hasonlítanak össze almát villanykörtével és szinte sehol sem 
gondolkodnak komplex módon azok, akik lekicsinylik azt a várható eredményt, amit a Duna 
hajóútjának helyreállítása, javítása a hajózás feltételeinek kedvezőbbé tételén keresztül 
hozna.  Melyek is lehetnek ezek? Az átlag embernek is szembe tűnő, hogy a közúti 
közlekedés mára már olyan mértéket ért el, hogy tömegességével, napi gyakoriságú súlyos 
(gyakran több emberéletet követelő) baleseteivel, súlyos több oldalról támadó 
környezetkárosításával rombolja életterünket. Az Unió ezt fel- és elismerve célul tűzte ki 
ennek az állampolgárai életminőségét súlyosan veszélyeztető állapotnak a visszaszorítását 
azzal, hogy az e mutatókban többszörös nagyságrenddel kedvezőbb adottságú hajózással 
és vasúti közlekedéssel váltsa ki a közúti áradat egy részét. Nem kívánok most 
összehasonlító adatokat idézni, de pl. azonos szállítási teljesítményre jutó 
környezetterhelésben (azaz egészségünk, környezetünk, a természet károsításában) a 
hajózás a közúthoz képest egyhuszadnyit sem ér el a mai technika mellett (azaz ez 
jelentősen növelhető még, ha a közútra elköltött közösségi pénzek egy ezred részét a 
hajózásra költené az állam – eddig ennek még a töredékét sem tette).  
Míg a közúti közlekedésben évente százak halnak meg, addig a hajózásban több évig 
halálos baleset nélkül közlekedhetünk, utas-halál pedig 20 évenként történik – ezek 
bizonyára „nem tételek” a zöld szervezetek számára, meg az sem, hogy a hajózás 
energiaigénye azonos teljesítmény mellett 1/16 része a közútnak. Ők minden pozitívumot 
igyekeznek a visszájára fordítani – pl. a hajózást az élővilág nagy ellenségeként állítják be. 
Megkérdezném halkan, hogy ha ez így van és tudjuk, hogy a hajózás a legrégibb 
közlekedési ágazatunk, akkor vajon miért csak azóta pusztul a Duna élővilága, amióta a 
települések tisztítatlan szennyvize többszörös nagyságrenddel növekedve érkezik bele 
(szerencsére már van ellenkező folyamat), vagy azóta, amióta számos szennyező ipari üzem 
szórja mérgét a folyóba, vagy amely időszakban a mezőgazdaság tízezer tonna szám 
műtrágyázta a folyó vízgyűjtőjét? A vizek élővilágának nem a hajózás és nem az ésszerű 
folyószabályozás az ellensége (a magyar vízszabályozásra méltán büszkék lehetünk (nem 
vagyok vízügyes), mert Európa egyik legelismertebben szakszerű és környezetbarát 
megoldása.  
Azt gondolom, hogy végre észre kell vennie a politikának és a zöldeknek is, hogy azokkal 
szemben kiáltanak farkast, akik a környezet, természet számára a lehető legkedvezőbb 
módon képesek a gazdaság (azaz a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból kialakult 
árumozgatási kényszer) nyomását elviselhető formában teljesíteni anélkül, hogy a lakosság 
életminősége tovább romlana (por, zaj, rezgés, zsúfoltság, balesetek tömege), a 
környezet/természet terhelése nőne, sőt azon jelentősen képesek javítani. Ezt Európa más 
részein már régen felismerték és hasznosítják is. A legradikálisabb (de nem elvakult) zöld 
szervezetek is el tudták fogadni azt, hogy a fajok sokszínűsége és fennmaradása nem annak 
függvénye, hogy a környezetet mozdulatlanságra kényszerítjük – Németországban meg 
lehetett állapodni arról, hogy élőhelyeket telepítsenek át olyan helyekről, ahol nagyobb 
átalakításokra volt szükség – ezek az új élőhelyek gyakran kedvezőbbeknek bizonyultak 
adott fajok számára, mint az eredeti.  
A leírtak miatt alakult ki bennem az a vélemény, hogy minden kérdést komplexen 
(áthatásaival, szerteágazó következményeivel és az elképzelés meg nem valósításának 
következményeivel, a helyette megvalósuló helyzettel, elképzelésekkel összevetve) kell 
szemlélni és nem kiragadott elemek alapján kiátkozni. 
 


