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A magyarországi egyetemeken az utóbbi években sorra alakultak azok a tanszékek, 
amelyek nevében szerepel a „környezetföldrajz” kifejezés, s az egyetemi kurzusok között is 
több helyen találkozhatunk a környezetföldrajzzal, de a környezeti kérdésekkel foglalkozó 
konferenciákon is csaknem mindig van egy környezetföldrajzi szekció. Mint csaknem minden 
új tudományos irányzatnál, tudományágnál, úgy a környezetföldrajznál is érezhető némi 
bizonytalanság, hogy pontosan mit is jelent, mivel foglalkozik, miben nyújt újat, illetve mi az, 
ami egyértelműen megkülönbözteti a többi diszciplínától. A talajföldrajz, a vízföldrajz, vagy a 
növényföldrajz esetében sokkal egyértelműbb válaszokat lehet adni a fenti kérdésekre, de a 
környezetföldrajznál már nehezebb a helyzet, hiszen a klasszikus földrajz vizsgálatának 
tárgyát eddig is a természeti és a társadalmi környezet jelentette, akkor miben különbözik ettől 
a környezetföldrajz? 

 
Mezősi Gábor könyve többek között ezt a bizonytalanságot igyekszik csökkenteni, s 

megpróbálja elhelyezni a környezetföldrajzot a tudományok rendszerében. A szerző szerint a 
környezetföldrajz az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja és minősíti a geográfus 
nézőpontjából, ahol a hangsúly a környezet állapotának bemutatása mellett a környezeti 
veszélyek, illetve a környezethasználat során bekövetkező konfliktusok bemutatásán van, de 
fontos szerepet kap a környezeti problémákra, azok kezelésére irányuló társadalmi válaszok 
vizsgálata is.  

Mezősi Gábor a tőle megszokott színvonalon, érthető, logikus, világos stílusban megírt 
könyvet ad az olvasó kezébe, melyből nem hiányoznak az érdekes, gyakran elgondolkodtató 
kérdésfelvetések és a rájuk adott meggyőző válaszok. Kimondottan igényesek a könyvben 
szereplő illusztrációk, remekül kiegészítik a szöveges tartalmakat, külön öröm, hogy a 
térképeket, ábrákat, fényképeket jó minőségű, színes kivitelben szemlélhetjük.  
 A könyv a hazánkban előforduló környezeti veszélyek ismertetésével indul. Az olvasó 
megismerheti, milyen veszélyt jelentenek hazánkban a földrengések és a lejtős 
tömegmozgások. A talajokkal kapcsolatos természeti veszélyek közül a víz és a szél által 
okozott eróziót ismerteti a szerző, a hidroszférával kapcsolatos veszélyek között pedig az 
árvízről, a belvízről, valamint az aszályról olvashatunk. 
 
 A következő – egyben a leghosszabb – fejezet Magyarország környezeti állapotát 
taglalja. A szokásos logikai rendnek megfelelően először a levegő, majd a felszíni, illetve a 
felszín alatti vizek állapotát ismerhetjük meg. A vízi környezet esetében a szerző külön kitér 
azokra a konfliktusokra, amelyek a különböző antropogén hatások (pl. folyószabályozás, 
karsztvíz kitermelés, víztározás) következtében alakultak ki. A talajokkal kapcsolatban 
megismerhetjük a különböző degradációs faktorokat, majd a magyarországi növényzet 
állapotáról, a vegetációt veszélyeztető társadalmi hatásokról olvashatunk. A fejezetben helyet 
kapott még a tájvédelem hazai helyzetének rövid ismertetése, valamint a zajjal és a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák felvázolása.   
 
 A következő fejezet hazánk természeti erőforrásait, s a bennük rejlő gazdasági 
potenciál kiaknázásának lehetőségeit tárgyalja. Korrekt képet kapunk a megújuló 
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energiaforrások és a fosszilis energiahordozók, illetve a hazánkban előforduló egyéb ásványi 
nyersanyagok hasznosítási lehetőségeiről. A kutatókat, közgazdászokat, döntéshozókat mindig 
is érdekelte, hogyan lehet pénzben, vagy más módon kifejezni egy-egy természeti adottság 
értékét. Mekkora értéket képvisel például hazánkban a termőföld, vagy mennyit érnek a 
felszíni, illetve a felszín alatti vízkészleteink? A fejezet második része, néhány érdekes példa 
segítségével, ezekkel a kérdésekkel foglakozik.  
 

A következő fejezetben egy történeti visszatekintést kapunk a természeti környezetnek 
az elmúlt 1000 évben bekövetkezett változásairól. Bár a fejezet inkább egy történeti földrajzról 
szóló könyvbe illene, kétségtelen, hogy vannak környezetföldrajzi vonatkozásai, hiszen 
nemcsak a természeti környezet változásairól van benne szó, hanem arról is, hogy a változó 
környezet mennyiben befolyásolta az ott élő emberek életét, illetve arról is, hogy az 
embereknek mekkora szerepük volt a környezeti változások kialakulásában.  
 Az utolsó fejezet a környezeti konfliktusok és a környezetbiztonság magyarországi 
helyzetét tárgyalja. Miután a környezeti konfliktusokról a korábbi fejezetekben már többször is 
szó esett, a szerző itt elsősorban a tájhasználatból adódó konfliktusokat emeli ki. 
 Bár a könyv feltételezi hazánk természetföldrajzi adottságainak legalább alapszintű 
ismeretét, úgy gondolom, hogy minden felsőoktatásban tanuló hallgató számára, aki 
tanulmányai során foglalkozik környezeti kérdésekkel, nagyon hasznos lehet Mezősi Gábor 
könyve, emellett az oktatók is haszonnal forgathatják, sőt a könyv világos nyelvezete miatt, a 
környezeti kérdések iránt fogékony laikus olvasók is találhatnak benne számukra érdekes 
részeket. 
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