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Geográfia
A geográfiát hazánkban egyszerűen földrajznak nevezik. Nem hivatkozom az
iskolai tanulmányokra, ahol a földrajz alapjaival ismertetik meg a diákokat. A
geográfián belül ismerünk rendszereket és tudományterületeket.
Globális környezeti ismeretek
1) Alapvető ismerteket lehet elsajátítani Földünkről mint bolygóról,
megismerhetjük a kőzetburkolatot (litoszférát), a kontinensek építőelemét, mert ezen
élünk, és ez a környezet alkotja lakóhelyüket. Fontos ismereteket szerezhetünk
légkörünkről (atmoszféra), a bolygónkat körülvevő gázanyagról, amit nevezhetünk
levegőóceánnak. A földi lét (biológiai) nélkülözhetetlen eleme a víz (hidroszféra),
amiről tudjuk, hogy talán a legnagyobb veszélyben van napjainkban. Bolygónk
planetáris változása hatással van az emberi környezetre, tehát magára az emberre.
Gondoljunk bele abba, hogy napjainkban a szén-dioxid levegőben lévő
mennyiségéről milyen viták, aggodalmak merülnek fel. Tudnunk kell azt, hogy a
szén-dioxid egyensúlyát bolygónkon elsősorban a vulkánok határozzák meg. Abban
az esetben, ha erről az egyértelmű és szinte uralkodó hatásról nincs tudomásunk,
akkor homokba dugjuk a fejünket, és számításaink, terveink a jövőre nézve
mindösszesen csak jóslásnak és fantáziálásnak tekinthetők.

2) Bolygónk éghajlatát, változását a geográfia pontosan méri, feldolgozza, és
becsléseket végez. Figyelembe veszi a rövid távú ingadozásokat, a hosszú távú
klimatikus kilengéseket. Jelenkori bizonyítékainkat mint középtávú változást veszi
figyelembe. Tudjuk, hogy az éghajlati viszonyoknak komoly kockázati hatásai
vannak. A geográfia ismeretanyagába szerepel pl. a felhőalaktan, klimatikus
változékonyság stb.
3) A geográfia egyik fő tudományterülete a bioszféra megismerése. Ide
sorolható az ökoszisztémák megismerése, az élővilág régiói, a trópusi esőerdők.
Külön szakterület foglakozik az emberiséggel, mint a bioszféra részével.
Kiemelkedően fontos a szén globális körforgásának megismerése, az emberi
produktivitás hatása.
Az ember és a népesség
1) Az ember származását a geográfia teljes mértékben beillesztette, tehát mint
interdiszciplináris tudományterületet kezeli. Az emberi népesség eredete, a
földművelés és a városok eredete geográfiai szempontból is fontos és meghatározó
ismertanyagokkal bír. Feldolgozza a Föld regionális magánterületeit, Európa
tengerentúli terjeszkedését, de megfelelő módon kutatja a szigetkolonizációs
modelleket is.
2) A népesség dinamikája a jövőkutatás szempontjából nélkülözhetetlen
ismeretanyag. Elkülöníthetjük a népességnövekedések dinamikáját, a továbbélés
rendjét. A tudományterület önálló területe a szaporodás ökológiai korlátainak tana.
Az ismeretek a világ népességének történetén nyugszanak. Ezek ismeretében a
népességnövekedés trendjeit is vizsgálja napjainkban. A kulturális sokszínűség öleli
fel a kultúrát mint regionális mutatót, a nyelvek, a vallások földrajzát. A nemiség és
kulturálisföldrajz – mint az antropológia része – is a témakörhöz tartozik.
3) Az urbanizálódó világ egyre nagyobb területeket hódít el a természetből.
Ezt csak akkor ismerhetjük meg, ha a Föld urbanizációs történelmével – mint a
geográfia részével – tisztában vagyunk. Ezek az alapok teszik lehetővé, hogy az
urbanizáció dinamikáját meghatározhassuk. Külön vizsgálatot igényelnek a városok,
egyes esetben a zsugorodások, más esetekben globális léptékben való robbanásszerű
fejlődésük. Az elemzések legnagyobb kihívását a város – mint a problémák tárháza –
jelenti.

Tájak és erőforrások
1) Mindezek ismeretében tudjuk, hogy az ökoszisztéma terhelése soha nem
látott módon zajlik a természetben. A geográfia kutatja az emberi beavatkozás
hatásait, az antropogén (emberi) hatásokat alacsony-közepes és magas népsűrűség
esetében. Az emberiség talán legnagyobb problémáival – a környezetszennyezés és
az ökoszisztémák hatásaival – is kiemelkedően foglakozik e tudományterült.
Figyelembe veszi a mezőgazdaság intenzív és extenzív terjeszkedésének hatásait, a
légkör és a vizek szennyezését.
2) Azt hallhatjuk, hogy az emberiség jövője az energiatermeléstől és a
nyersanyagok kitermelésétől függ. Gyűjtőnéven „a geográfia az erőforrásokat és
azok megóvását” mint rendezőelvet tekinti. A természeti erőforrások jellegén, a
korlátozott tartalékok kérdésén, az egyenletes hozamokon, a dinamikus
erőforrásokon túl mindig figyelemmel kíséri a nyersanyagtartalékok véges voltát,
amely közelgő tragédiákat is előre vetíthet. A kutatások, az ismeretanyagok bővülése
adhat választ arra, hogy a természet erőforrásait hogyan védhetjük meg, milyen
erőforrásokkal rendelkezhetünk a jövőben.
3) Több tudományos értekezés is azt állapította meg, hogy az ember létével és
cselekedeteivel megváltoztatta a Föld arculatát. A geográfia ennek a magyarázatnak
a nehézségeivel is foglakozik, miközben próbálja megismerni a múltbéli
tájváltozások dimenzióit. A Föld átalakításának – mint emberi cselekedetnek – etikai
kérdéseit is felveti úgy, hogy külön kategóriát állított fel az ember-környezet
ellentétére.
4) A régiók hálózatszerű elrendeződései feltárják a régiók típusait, ezen
keresztül a régiók kialakítását, és azt, hogyan használhatjuk a régiókat.
Földrajzi struktúrák
1) Fogalmakat határoz meg a geográfia: pl. a csomópontok régióit, a
közlekedési és információs áramlásokat, a térbeli kölcsönhatások modellrendszereit,
és nem utolsó sorban a regionális hálózatok rendjét. A hálózatok rendszere
folyamatosan változik, tehát fontos a dinamikus változások nyomon követése és
pontosítása.
2) A dinamikus életfolyamatok és az emberiség dinamikus léte kialakította a
csomópontok rendszerét. Ide sorolhatjuk a városi forgalmat, a településeket mint
láncolatokat.

3) A táj felszíneinek ismerete meghatározó lehet egyes elemzéseknél és a
folyamatok feltárásánál. A felszínek ismerete a városon belül, az agrártáj esetében és
az ipari zónákban előrevetítheti az adott tájra nehezedő környezeti terhelések
mértékét. A felszínek esetében célszerű kiemelni az adott felszínhez és tájegységhez
köthető területeken kialakult népsűrűséget is.
4) A biológiai lét, az emberi tevékenység jellemezhető azzal is, hogy milyen
tereket tölt be. A térbeli diffúziók természete milyen arányban van pl. a felszínnel, a
vizek, a domborzatok stb. arányaival.
A földrajz tudománya, a geográfia önálló fejezete a „földrajzi feszültségek”
témaköre
1) A feszültségek ebben az esetben nem a geológiai vagy tektonikus
rendszerekre vonatkoznak (tektonika gör., lat. = földkéreg-szerkezettan: a földtannak
a földkéreg szerkezetével és mozgásával, az ezeket létrehozó erőkkel foglakozó
tudományterülete. tektonikus = a földkéreg szerkezeti mozgásával kapcsolatos
ismeretek), hanem az un. területi korlátok értelmezésére, az állam felosztási
problémáira területi szinteken – lsd. a világ óceánjainak felosztása. Elemzően
foglakozik a szakterület a felosztások következményével, a határvonalak becslésével.
2) Bolygónkon az ember sok esetben azt gondolja, hogy alkotó erejével – és
nem utolsó sorban a tudatával – felül tudott emelkedni a természet erőin. A
felülemelkedést (elgondolása szerint) a gazdaság megteremtésével és a közgazdasági
ismeretek kiterjesztésével kívánja megvalósítani. Az elképzelés megvalósítása még
csak közelítően sem sikerült. A gazdasági egyenlőtlenségek egyre mélyebb
válságokat okoznak. A világ széttagozódik gazdag és szegény országokra. A gazdag
országok jogot formálnak arra, hogy közvetlen és közvetett módon nyomást
gyakoroljanak a szegény nemzetekre, sok esetben azokat elnyomás alatt tartsák.
Természetesen a politikai kommunikáció ezt mit jócselekedet tünteti fel. A geográfia
feladata, hogy ezeknek az ellentmondásosságoknak a tényét feltárja, a fejlődésbeli
különbségeket megmagyarázza, értelmezze. A gazdaság és a természet általában
lévő antagonisztikus (gör., lat. = kibékíthetetlenül ellenséges, ellentétes) állapota
adhat magyarázatot a gazdasági fejlődés térbeli aspektusaira, az országok közötti
különbségekre.
3) Napjainkban szinte minden mondatban valahol ott rejtőzik egy szó, a
globalizáció. A globalizáció sok vitára ad okot, más és más értelmezésben vetődik fel
a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, a nyersanyag-kitermelésben és nem utolsó
sorban a gazdaságban. Ez előrevetíti azt, hogy a földrajzi tér összeomolhat. Kezdenek
kialakulni az un. globális városok. Tényként kezelhetjük tehát a globális környezeti
problémákat, a környezetszennyezést és a hulladékgazdálkodást.

4) A geográfia és az orvostudomány sajnálatos módon nem működik együtt
kellő mértékben. A Földünkön dinamikusan zajló változások, a klímaváltozás, a
környezetszennyezés, az élelmiszerellátás és -biztonság mind-mind melegágya
annak, hogy új betegségek, járványok üssék fel fejüket. Az orvostudomány az
interdiszciplináris tudománytól kezd elszakadni, és saját elefántcsonttornyában azt
gondolja, hogy új molekulák felfedezésével a betegségeken úrrá tud lenni.
Figyelemmel kellene lenni a geográfiai kutatásokra, amelyek tudományos
alapossággal felbecsülik egyes betegségek súlyát, ismerik a régi betegségek változó
földrajzát, előrevetítik, illetve monitorozzák az új betegségek földrajzát.
Tanulmányok készülnek arról, hogy a betegségek változó földrajzi környezetben
hogyan viselkednek. Előkészületeket folytatnak, hogy az új betegségek esetében
hogyan határozzák meg a halandóságot, és modellezik a járványok (pandémiák)
földrajzi, területi alakulását.
A geográfia a kutatásait, méréseit mindig az adott kornak megfelelő
csúcstechnológiával végzi. Néhány évszázaddal korábban a földrajztudósok
társaságokba tömörültek, és azon fáradoztak, hogy felfedezzék bolygónk minden
szegletét. Napjainkban hallható volt az a hír, hogy a földrajztudósok sajnálattal
közölték: Föld minden részét felfedezték, és sajnálatos módon mindenhol észlelhető,
mérhető az emberi cselekvés hatása.
A mérések és tájékozódások olyan tökéletességgel végezhetők, hogy egy
egyszerű helymeghatározóval (GPS) is centiméter pontossággal tudjuk, hogy hol
vagyunk. Korábban ezeket a helymeghatározási formákat bonyolult számításokkal
lehetett csak elvégezni. A térképezés manapság a műholdas technikákkal nagyon
leegyszerűsödött. Az infravörös érzékelőkkel a Föld és a környezeti hatások is jól
behatárolhatók. A geográfia folyamatosan vizsgálja a környezeti változásokat – a
műholdas távérzékeléssel és a pontos helymeghatározás alapján a helyszínen is. A
nagyszámú mérések birtokában lehetőség van naprakész információs rendszert
fenntartani, amiben minden részterületnek megvan a maga szerepe és hatása.
A kivonatos felsorolások is azt mutatják, hogy bármilyen bonyolult természeti
folyamatot elemzünk egy meghatározott földrajzi helyen, elengedhetetlenül
szükséges a geográfiai és az etnológia ismeretek ötvözése.
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