
A MerÉszKék szerkesztősége nagy fába vágta a fejszéjét, amikor megindult a keleti határhoz. 

Célunk az volt, hogy eljussunk a Magyar Népköztársaság szívébe, a Balaton tó partjára, hogy 

felmérjük és összevessük a környezetvédelmi különbségeket a Vasfüggönyön innen és túl. Egy 

szigorú határellenőrzést követően léphettünk be Magyarországra, ahonnan már csak egy 

háromórás autóút választott el minket a “magyar tengertől”. 

Már az odaúton 

feltűnően 

kevesebb autóval 

találkoztunk, mint 

otthon az NSZK-

ban. Ennek 

ellenére 

Magyarország 

közlekedésből 

származó 

légszennyezése 

sokkal nagyobb 

mértékű, mint a nyugati országokban, a régebbi és kevésbé modern autók elterjedtsége miatt.  

Az Európai Közösség tagállamaiban a magas szintű védelem elve révén csak a 

legkörnyezettudatosabb és legkevésbé káros technológiájú járművek kerülhetnek piacra. A 

környezetvédelmi alapelveket nem integrálták a Keleti Blokk államaiban és a közéletben, sőt 

jelenleg is nagyon minimális figyelmet kap a környezetvédelem. 

Útközben nagyon elszomorító látványt nyújtottak a kiirtott erdőrészek. Magyarországon több 

hektár fát vágnak ki kimondottan tüzelési célból. Az így felszabadított területeken nem 

történik építkezés és a növényzetet sem telepítik újra. Csak sivár és terméketlen talaj marad, 

így az elsődleges oxigénforrás folyamatosan csökken az úticélunkban. Ez ellentmond a 

fenntartható fejlődés elvének, ami kimondja, hogy a szükségletek kielégítése csak úgy 

történhet, ha az a következő generáció jóllétét is biztosítja. Nyugaton a fakitermeléshez 

engedély szükséges, amihez csak úgy lehet hozzájutni, ha a kitermelt terület újra ültetése előre 

biztosítva van. 

 



A Balaton Magyarország legsokoldalúbb tava. Egyrészt ez a legnagyobb kiterjedésű állóvíz az 

országban, másrészt rengeteg szerepet tölt be a magyar emberek életében és a külföldi 

turistákéban. A tó rengeteg vízi versenynek színtere, az egyik legnépszerűbb nyaraló és 

strandoló hely Európában, valamint sok profitot hoz a helyieknek. Ezt mi is 

megtapasztalhattuk. Ennek ellenére olyan, mintha ezt az ott lakók nem becsülnék meg eléggé. 

Hiszen a nálunk megszokott víztisztítás fejlett formája, még nem jelent meg, így nagymértékű 

az algásodás, valamint a vízbe került szemét kihalászására sincs megoldás. A vízpartok 

tisztasága is elhanyagolt, kivéve a nem szabadstrandokon. Ez is hozzájárul a szegényes 

halállományhoz. A Balaton vizében szinte csak az igénytelen halak képesek megélni, viszont 

ezen fajok szaporodását szigorúan ellenőrzik. Így bizonyos partrészeken a horgászat is 

elengedhetetlen. 

Az NSZK strandjait nagyrészt 

tengerpartok teszik ki, 

amelyek viszont fürdésre 

alkalmatlanok a hőmérséklet 

miatt, így mi leggyakrabban 

külföldön töltjük a nyarat, 

ennek ellenére a vizek 

védelme nagy szerepet kap 

az új módosításokban. 

Az előző évtized elején Magyarországon még tervgazdálkodás működött, emiatt a minden 

elvtárs pénzügyi helyzete szinte azonos volt. Ezekben az években a vakációszezon bevételének 

nagy részét még a külföldiek pénzköltése tette ki. Ez a felállás a 68-as gazdasági reformmal 

megváltozott. Abban az évben az MSZMP átvette a piacgazdálkodás bizonyos elemeit, ami 

részben megegyezik az NSZK és a nem kommunista országok gazdálkodási berendezkedésével. 

Ennek hatására tovább növekedtek a jövedelmi különbségek, mert nem mindenki tudott élni 

a reform adta önállóság lehetőségével. Így jelenleg az országban a társadalmi rétegek közti 

különbségek megnőttek, a vagyon elosztása egyenlőtlen. Már nem csak a párt által kijelölt 

emberek kerülhetnek jó pozíciókba, hanem például a vállalkozó szellemű nyaraló 

tulajdonosok. Ez a változás ma minden nyugat európai kapitalista országban megfigyelhető, 

így ez a változás biztos jele lehet a Magyar Népköztársaság gazdasági fejlődésének. Ez egyben 



előre vetíti a környezetvédelmi mozgósítások modernizálásának eljövetelét a közeljövőben, 

valamint a magyar emberek életminőségének megosztott javulását. 

Azok a lakosok, 

akik a reform után 

jó anyagi 

helyzetbe 

kerültek, belépőt 

nyertek a nyugati 

divatvilágba is. A 

társadalom többi 

része azonban mai 

napig a 

kommunizmus 

otthonkáiban ragadt a divat terén. Mi magunk, az otthoni viszonyokhoz képest hétköznapian 

öltözködtünk, ámbár még így is kitűntünk a magyar munkásosztály tömegéből. Habár a 

nyugati divatelemek hódítása már látszik az ország nagyvárosaiban, a társadalom túlnyomó 

része inkább a kényelmes, de nylon darabokat részesíti előnyben, minthogy e téren haladjon 

a korral. Ezen ruhadarabok előállítása nagy környezetszennyezéssel jár. Ez egy olyan 

megoldásra váró akadály, amit még a fejlett Nyugaton is nehezünkre esik megugrani. Tehát, 

ha jelenleg a magyar tengernél süttetjük magunkat számunkra ódivatú kép fogad minket. 

Mindent összevetve a Keleti és a Nyugati Blokk országainak a környezetvédelemhez, a 

divathoz és a gazdasági ügyekhez való hozzáállása különböző, habár kiegyenlítődni látszik, 

mégis aggasztó. Amennyiben a keletiek nem változtatják meg mentalitásukat hamarosan, egy 

nem túl pazar jövőképnek nézünk elébe. 
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