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Aki olvasta Szabó Zoltán 1942-ben írt Szerelmes földrajzát, annak nem lehet 
idegen az a megközelítés, amelyet Békési Sándor1 alkalmaz a Fertõ-tó 
tájszemlélet-történetérõl írt munkájában. Szabó Zoltán a költõk versein keresztül 
mutatja be az Alföld mûvészi reprezentációinak formáit, variációit, változásait a 
reformkor, a dualizmus és a Horthy-korszak Magyarországán. S közben 
elmorfondírozik azon, hogy „talán éppen az a valóságos, ami költõi”,2 s hogy „a 
táj színeváltozását különben a poézisen keresztül is nyomon követhetjük.”3 

E két alapvetõ megközelítés Békési Sándor munkájában is megjelenik. A 
Szerzõ egyfelõl az elméleti fejezetekben részletesen ki is fejti a kultúrtörténet és a 
tájtörténet posztmodern irányzatának sajátosságait. A munka tehát posztmodern 
tudományfilozófiai alapokon állva a valóságot, mint a szubjektív észlelõ 
konstrukcióját állítja középpontba, így a tájakat nem objektív statikus környezeti 
elemeknek, hanem kulturálisan meghatározott dinamikus társadalmi 
képzõdménynek tekinti. Másfelõl pedig az észlelés formáinak megkülönböztetése 
történik meg, amelyek összefüggésben állnak a környezet változásaival is. Ezért is 
szentel a Szerzõ külön fejezetet a tó környezettörténetének bemutatására, hiszen, 
ahogy írja e nélkül az észleléstörténet sem érthetõ, illetve elemezhetõ megfelelõ 
módon. 

Témaválasztásának megfelelõen Békési Sándor nagy forrástömeget olvasott át: 
több tucat folyóirat és periodika számtalan évfolyamát, mintegy 80 monográfiát 
(közte 12 magyar nyelvût). A periodikákból hivatkozott cikkeket többnyire csak a 
lábjegyzetekben találhatjuk meg, amely a név- és helymutató hiányával 
kiegészülve sajnos rontja a munka kézikönyvként való használhatóságát. A 
feltüntetett 198 tételes irodalomjegyzék (ebbõl 20 magyar nyelvû, közte számtalan 
Soproni Szemle tanulmány, vagy a Fertõ Táj Bizottság kötetei) így is széles 
szakirodalmi bázisként mutatkozik a gazdagon lábjegyzetelt írás végén. A Szerzõ 
módszertanilag is nagy felkészültségérõl ad tanúbizonyságot, érzi a 
megközelítések korlátjait, problémáit, például hogy elsõdleges források 

                                                           
1 Békési Sándor 1962-ben született Budapesten, a Bécsi Egyetemen történelmet, földrajzot és tudományelméletet 
tanult. Ma a Bécsi Múzeum, a Városfejlődési és topográfiai osztály (Wien Museum, Department 

Stadtentwicklung und Topographie) kurátora. 
2 Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. Nyugat, Budapest 1942 (Reprint: Osiris, Budapest, 1999), 103. 
3 Uo., 108. 



223  SOPRONI KÖNYVESPOLC 

 

hiányában nehéz megragadni egyes népcsoportok, néprétegek tájészlelését. 
Másfelõl maga is koncentrálta figyelmét, így alapvetõen a nyilvános diskurzus 
tanulmányozását folytatta szövegek és képek alapján. Természetesen a 20. 
században, annak is a második felében már a bõség zavarával kellett meg-
küzdenie, de a helyes arányok megtartása, a legjobb példák kiválasztása úgy 
érezzük jól sikerült. 

A módszerek keretfeltételeinek rövid tárgyalása után Szerzõ alapvetõ 
munkamódszerét, a történeti diskurzuselemzés sajátosságait, fõ kérdésfeltevéseit 
is áttekinti, s ily módon is rögzíti munkájának célját: a szövegekben reprezentált 
valóságot a társadalmi kommunikáció során keletkezett valóságként felfogni, s 
annak üzenetét, mint a kor értékítéletének, társadalmi környezetének lenyomatát 
tanulmányozni. 

Az elsõ fõ fejezet a „Közelítések” címet viseli, és ennek megfelelõen a Szerzõ 
idõben is és távolságban is messzebbrõl közelít a Fertõ-tájhoz. Legelõször a 
tájneveket tanulmányozza, hiszen ahogy írja, a tájszemlélet történetérõl már a 
tájnév is sokat elmond. Ezután azokat a leírásokat veszi számba, amelyek 
valamely környezõ hegycsúcs adta panorámát taglalják. Minden fejezetben, több 
helyütt is megfigyelhetjük, hogy a Szerzõ milyen tág kontextusban értelmezi a 
folyamatokat. A Fertõ tájéka gyakran európai összehasonlításban szerepel, a 
tájszemlélet pedig mint a kultúr- és környezettörténet egy darabja jelenik meg az 
olvasó szeme elõtt: a táj esztétikai kolonializálásának, és a természet fizikai 
meghódításának ugyanaz a gyökere, de legalábbis egyazon érme két oldalát 
jelentik. Sõt, Békési a tájszemlélet tudománytörténeti kapcsolódásait is felvillantja, 
a téma által is megkövetelt holisztikus látásmódjáról, komplex megközelítésérõl 
tehát minduntalan meggyõzõdhetünk. 

Az elsõ útleírások a 17. század végén bukkannak fel a Fertõ vidékérõl. Már 
ezek a leírások alapján rácsodálkozhatunk, hogy a Fertõt mennyire 
különbözõképpen lehetett látni a szemlélõ kilététõl, képzettségétõl függõen. 
Néhány pozitív példától eltekintve a tó szemlélete a 18. században alapvetõen az 
utilitarista megközelítésbõl eredõen elutasító, negatív felhangú, ebben az 
összevetésben pedig Eszterháza kastély- és park-komplexuma egészen elütõ 
ellenpontként jelenik meg. Természetesen ezekre az ellentétes értékítéletekre a 
Fertõ jellegzetesen különbözõ partszakaszai okot is adtak. A 19. század elsõ 
felében az esztétikai fordulat jegyében a táj már nem mint festõi természeti 
jelenség, hanem kép, azaz tájkép, mint ahogy az Bél Mátyás leírásában is 
megjelenik. A német nyelvterületen a leíró földrajz egyik ágának, az esztétikus 
földrajznak a lenyomataként többek között Kis János és Bredetzky Sámuel 
munkáit is elemzés alá vonja, mint a táj pozitív reprezentációinak legjobb példáit, 
ahol a Fertõ mint esztétikai szépség és gyógyító természeti erõ szerepel. 

A könyvben külön fejezetben követhetjük nyomon azt az idõszakot, amikor a 
Fertõ híre egyre messzebb eljutott a turisztikai útleírások, útikönyvek 
segítségével. Az idegenforgalmi célzatú útleírások gyakorta hajlamosak csak a 
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települések, tájak jó, illetve szép oldaláról beszélni, a Fertõre vonatkozó 19. 
századi áttekintés azonban ellentmond ennek. Hol a tó két partja közötti ellentétet 
fedezik fel az írók, hol pedig a kiszáradási periódusok, vagy a szabályozási tervek 
árnyékolják be az egyes narratívákat. Jól érzékelteti Békési, hogy a tenger-
allegória hogyan vonul végig a Fertõ kultúrtörténetén. Bizony elgondolkodtató, 
hogy ma már nemigen találkozhatunk efféle jelzõkkel akár a tóról született 
útleírásokban, akár a turisztikai kiadványokban. 

A tájidentitás kérdése is természetszerûleg elõkerül a munkában, fõképpen a 
nemzeti ébredés korszaka után, s különösen a trianoni döntés utáni években. Igen 
sok kérdést, gondolatot vetnek fel az olvasóban az idevonatkozó alfejezetek a 
természet, a kultúrtáj, a különbözõ etnikumok, a helyi társadalomfejlõdés, vagy 
akár Sopron és a Fertõ-táj identitásáról, kapcsolódva korunk 
marketingtevékenységének „tájeladási” szemléletéhez. Egy másik érdekes 
gondolat a Fertõ környezettörténetével kapcsolatosan vonul végig a munkán; a 
ma embere számára figyelmet érdemelnek a tó vízszintjének szabályozásával és 
hasznosításával kapcsolatos viták, a nád elterjedésének jelensége és a máig ívelõ 
természetvédelmi, világörökség-védelmi törekvések, illetve az azokkal 
kapcsolatos írásbeli-képi reprezentációk elemzése, és az ezek alapján a mai 
környezet-diskurzusra vonatkoztatható következtetések. 

Többszörös az áthallás az utolsó fejezetben alkalmazott fukuyamai mondat – a 
történelem vége – kapcsán, így a könyv utolsó fejezete is kellõen 
gondolatébresztõ. Egyesül, egyesült-e az egykor vasfüggöny által elválasztott táj, 
és a róla szóló tájdiskurzus a határ két oldalán? Marad-e, illetve meddig marad a 
turizmus és a természetvédelem által dominált Fertõ-diskurzus? 

Úgy gondolom, hogy Békési Sándor könyve igen frissítõen, 
megtermékenyítõen hathat a pozitivista tudományfilozófián felnövekedett, a 
valóságot mint objektív létezõt tanulmányozó kutatóknak. Hasznos 
szemlélettágító lehet ezért akár a természetvédelemben, vagy a turizmusban 
tevékenykedõ szakembereknek is, utóbbiak számára akár kiindulópontként, az 
elõzmények összefoglalójaként szolgálhat. Nagyon üdvös volna ezért a könyv 
magyar nyelvû kiadása is. A Szerzõ nagyon érzékletesen és olvasmányos 
stílusban mutat rá munkájával arra, hogy a természeti, kultúrtáji környezet 
mellett mi magunk is hogyan változunk, az ember, illetve az ember környezethez 
való viszonya is milyen változásokon ment keresztül. E munka is építõköve tehát 
annak a tudományos törekvésnek, hogy jobban megértsük az ember és a 
természet viszonyát. Ehhez a Fertõ-táj kitûnõ alanyként szolgált. 

 


