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Magyar nyelvű összefoglaló
A társadalom 21. században tapasztalható egyre fokozódó mobilitása, a munkahelyek és a lakóhelyek 
egyre jelentősebb térbeli eltávolodása kulcsfontosságúvá teszi a kérdést, vajon a közlekedési lehetőségek 
elvben tapasztalható bővülése lehetővé teszi-e a hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatási zavara-
inak valamiféle megnyugtató kezelését. A tapasztalatok a foglalkoztatás leépülése következtében 
helyben maradó munkanélküliek tömegére, a strukturális és, ahogy az jelen téma szempontjából 
kiemelt fontosságú, a frikciós munkanélküliség által erőteljesen sújtott térségek számának bővülésére 
mutatnak rá, ami épp ellentétes azzal a jelenséggel, amelyet egyes területeken az országos, de főleg 
a globális trendek diktálnának. Arról nem is beszélve, hogy a vasútvonal bezárások és járatsűrűség 
csökkentések következtében az ingázási lehetőségek a fokozott problémákkal küzdő térségekben még 
csökkentek is.

Jelen tanulmány célja, hogy a mobilitási viszonyok elemzésén keresztül felmérje és bemutassa a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban érintett területének 
példáján, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a mobilitással kapcsolatos negatívumok hátterében 
állnak. Hogyan alakul a munkát vállalni szándékozók ingázási lehetősége, attól függően, hogy mely 
közlekedési eszközök és milyen ingázási irányok állnak a munkahelykereső rendelkezésére. Mind-
ezek során természetesen végig fokozott figyelmet kap a térbeliség, a területi sajátosságok szerepe is. 
A térség jellegéből kifolyólag (Dráva, határmente stb.) külön figyelmet fordít a lokálisan tapasztalható 
egyediségekre, figyelembe véve nem csak a magyarországi területeket, hanem a horvát oldalban rejlő 
mobilitási lehetőségeket, az elhelyezkedésből fakadó hátrányokat és természetesen a pozitívumokat is.

Jelen tanulmány primer és szekunder forrásokra egyaránt épít. A mobilitási vizsgálatok esetében az 
út-idő-költség táblák felírása az autóval történő közlekedés esetében on-line út-idő számítására alkal-
mas térképek segítségével történt (pl. google.maps.hu). A vasúti közlekedés esetében Magyarországon 
a MÁV adatbázisai (www.mav.hu), Horvátország tekintetében pedig a Horvát Államvasutak (HŽ) 
1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából, a Magyarország-Horvát-
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hasonló adatbázisai kerültek felhasználásra (www.hznet.hr). A térképek szerkesztése a digitális 
térképezés módszereit felhasználva, vektoros szerkesztővel (Corel csomag, elsősorban CorelDraw 
X5) készültek, amelyhez a táblák az Office programcsomag megfelelő alkalmazásaival lettek csa-
tolva. A mobilitási vizsgálatok esetében, tekintettel a horvát terület és a magyar terület között húzódó 
jelentős kiterjedésbeli különbségekre, bizonyos szempontból hasonló, azonban egyes pontokon eltérő 
módszerek kerültek felhasználásra. A horvát térség esetében a munkavállalás esetében még elfoga-
dható ingázási távolságokat, a 10, a 20 és a 30 km-es vonzáskörzeteket szabályos körök tűntetik fel. 
E tekintetben a valóságban természetesen ezen körök a közlekedési útvonalak mentén változnak, 
azonban jelen vizsgálat léptékének megfelelően így is egy jó közelítő képet adnak a különböző köz-
ponti települések elhelyezkedéséről, központi, vagy periférikus pozíciójukról. Ettől függetlenül az 
eredmények összevethetők, mivel a végső konklúzió tekintetében az eltérő módszerek nem hoznak 
változást. A primer források között elsősorban nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívek szerepelnek, 
amelyek segítségével a fő ingázási irányok, azok volumene, illetve a mobilitás mögött meghúzódó 
egyedi és a térségre általánosan jellemző problémák feltérképezése történt meg.

 A térségre – mind horvát, mind magyar részről – jellemző a kevésbé fejlett közlekedési 
hálózat, az autópályák és a magasabb rendű főutak viszonylagos hiánya, illetve az ezekből fakadó 
mobilitási nehézségek. A közlekedési hálózat tekintetében a vasút és a jelentősebb közutak (első vagy 
másodrendű főutak) bírnak kiemelkedő jelentőséggel. A vasúti közlekedést a ritka hálózatsűrűség 
jellemzi. Magyarországon a 2007-től 2010-ig terjedő időszakban az amúgy is nehéz helyzetet tovább 
súlyosbította a gazdaságilag nem, vagy csak kevéssé rentábilis vonalak bezárása.

Az elemzésből kitűnnek a térség fő problémái, amelyek részint okként, részint okozatként össze-
kapcsolódnak a terület aprófalvas településszerkezetével, a számos, rossz elérhetőségű zsákfaluval, 
illetve a rossz úthálózattal. Kiemelt probléma, hogy az egyébként is ritka vasúthálózaton a magas uta-
zási idők és költségek a legtöbb lakos számára nem teszik lehetővé a foglalkoztatási központokba való 
eljutást. A területet elkerülik az autópályák, és – főleg a Dráva bal partján – az első és másodrendű 
főutak is. A kiemelkedően magas üzemanyagárak eleve ellehetetlenítik az autóval való közlekedést, 
amely csak kevesek számára és elsősorban a központok közvetlen környezetében elérhető lehetőség 
az egyébként is javarészt rosszabb anyagi helyzetben lévő emberek által lakott településeken. A busz-
közlekedés esetében – bár ez az alternatíva több település számára érhető el, mint a vasút – is kitűntek 
a hosszú utazási idők és a magas költségek, amelyek kiegészültek azzal a ténnyel, hogy – jelentős 
mértékben épp a leghátrányosabb helyzetben lévő településeken – a rossz járatsűrűség megint csak 
az alternatíva mindennapos használata ellen hat. Végül, nemzetközi viszonylatban a még mindig 
ritka, kevés csatlakozási pontot tartalmazó út- és vasúthálózat, illetve az országhatáron át történő 
vasúti és buszközlekedés tűnik ki, amely jelentősen megnehezíti a határ menti térség mindkét oldalán 
tevékenységet folytató – vagy folytatni próbáló – vállalkozások helyzetét.

1. IntroductIon
While one can experience the growth of mobility in the 21st century, the increasing spatial distances 
between the workplaces and residences make it a key question whether the theoretical broadening 
of transportation opportunities can treat the employment problems of disadvantageous regions. The 
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experiences show the broadening mass of unemployed people because of the less number of work-
places, also the increasing number of regions hit by structural and frictional unemployment. This 
is contrary to another phenomenon what the global trends dictate in some fields in the country. Not 
to mention, that the closing of railway lines and frequency of the lines resulted in the narrowing 
opportunities of commuting in underdeveloped regions. 

The aim of this study is to measure and show through the analysis of mobility relations the Dráva 
region, the examples of Hungarian and Croatian sides’ disadvantageous regions and what kind of 
elements stand behind these negative features of mobility. How the opportunity of commuting trans-
forms, depends on the transporting vehicles and the directions of commuting for the people searching 
for job. This study pays special attention to regional differences and the local features due to the 
character of the region (Dráva, borderline, etc.) considering not only the Hungarian side of it, but the 
opportunities of Croatian mobility, the disadvantages or advantages coming from disposition. It gives 
a comprehensive picture which can help for those who deal with the issue of mobility, or interested in 
the utilization of possibilities and liquidation of problems coming from it.

2. research Methods
This study is based on primer and secondary sources. The way-time-cost tables in connection with 
car transportation for the mobility examinations were made with the help of online way-time maps. 
In the case of railway transport we used database from the Hungarian State Railways’ website (www.
mav.hu) and the same sources from the Croatian State Railways (www.hznet.hr). The maps were 
made with vector editors (Corel package, primarily CorelDrawX5). In the case of the examination 
of mobility the study was in view of the differences between the Hungarian and Croatian side of the 
region, which were significant. Different methods were used and in some measurements they were 
similar but in some points they were different. In the Croatian region the commuting distances are 
shown with the 10, 20 and 30 km catchment areas and these circles are acceptable in the case when 
people are searching a job. In this regard these circles are changing along the transport lines in the 
real life but this study has a scale which can give a good approximate picture about the locations 
of different central settlements and their central or peripheral position. Apart from these problems 
we can compare the solutions because differences in the methods used did not affect the results 
obtained. Between the primer sources there are mainly open questions in the questionnaires, which 
help demonstrating the main directions, size of commuting and we are mapping the individual and 
general problems which are behind the mobility.

3. results

3.1. the relative position of the area in relation to hungary and croatia 
The Hungarian part of the researched area similarly to the Croatian side is situated on the peripheries 
of the country. The capital can be achieved the fastest from the Siklós and Sellye small regions, the 
former is in a 235 km distance (about two and a half hour-drive) while the latter can be reached with a 
250 km-drive (within about 3 hours). In this respect the situation of the Croatian area is more favour-
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able, which is substantiated by the fact that Zagreb can be reached in the shortest way within 51 km 
(approximately 45 minutes), while from Virovitica-Podravina County in 120 km (less than 2 hours), 
from Osijek-Baranja County with a 223 km-drive (within nearly 3 hours).

A part of Koprivnica-Križevci County can be regarded as the periphery of Zagreb, which fact 
contributes to the prestigious position that the area achieved in terms of employment (this district is 
characterized by the lowest unemployment rate – 16,1% – in the researched region).

The less developed transport network is a characteristic of the region – both on the Croatian and 
Hungarian side – the relative lack of highways and main roads, and the mobility difficulties originat-
ing from these facts. In respect of the transport network the railways and the main roads (first or 
second-class roads) have been given high priority.

Rail transport is characterized by a rare network density. In Hungary from 2007 to 2010 the already 
difficult situation was further aggravated by the closure of the economically unviable or the less 
profitable lines (for instance the Sellye–Villány line was closed in 2007). Kaposvár can be reached 
on its merits from the Csurgó small region by train at an affordable price and time, while in the case 
of Nagykanizsa the Csurgo small region, in the case of Pécs the Sellye and Siklós small region are 
in a preferred situation. In Croatia the railway lines of the researched region are less frequent in 
comparison with the Hungarian network; the Koprivnica–Virovitica–Osijek line means the backbone 
of the network. Virovitica has the worst availability by train. The railway link between the countries 
was solved between Zákány and Gyékényes and at Magyarbóly, crossing the border is not possible by 
train along the river Drava within a very long distance (nearly 160 km), so this option by definition is 
out of the question for most of the employees (and businesses). 

The density and the quality of the road network is better than the rail network, however, due to the 
currently very high petrol prices (in Hungary about 440 HUF ≈ 1,53 € and in Croatia about 400 HUF), 
car transport is only a relative alternative (it is not available for those people who are in the periphery 
in respect of employment). In the case of bus transportation, as it will be discussed in more details 
below, not only the inadequate distribution and density of the services but also the considerable costs 
stop the flow of commuting across the border (internationally) and within the country as well. In the 
Hungarian area the only motorway that approaches the region is the M6, but this does not contribute 
to the increased mobility of the local people. The backbone of the network is Road No. 6, road No. 
61, 68 and 67 attach to this the Csurgó and Barcs small regions. A key issue is that Sellye is not in 
contact with any first or second-class highway, which draws the attention to the fact that this area 
is in isolation and has a peripheral nature, this gives answer to the question (of course among many 
other factors) why this area is in the most disadvantaged situation in respect of Hungary and the whole 
researched region. Road no.58 gives an opportunity to reach Pécs from the Sellye small region in a 
relatively quick way.

Although on the Croatian side the main road reaches the whole region, the comparison form this 
aspect is not feasible (due to the significant differences of the size of the administrative units). The 
backbone of the transport network is Road D2, which is supplemented by the A5, which is a less 
significant highway in terms of commuting. Koprivnica is easily approachable through Road D20 and 
D41. The latter connects the region with Zagreb from the other direction, providing a relatively easy 
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access to the capital, which is supplemented by the E71 motorway heading the capital, running on 
the outskirts of Koprivnica-Križevci County. Virovitica has the hardest to get to – in respect of both 
railway and road network – on the road D2 and D5. Osijek is a rail and road junction point, which only 
slightly counterbalances the fact that as far as Croatia is concerned it is geographically a peripheral 
county. The connection between the countries is provided by the Letenye (Muracsány), Berzence 
(Góla), Barcs (Trézenföld), Drávaszabolcs (Alsómiholiác), Beremend (Petárda), Urvar (Főherveglak) 
and the Ivándárda (Bányavár) country border, out of which only the Letenye, the Udvar and Ivándárda 
can be found out of the researched region.

3.2. the mobility conditions of the particular areas
a) Csurgó small region
As it has been previously mentioned, in terms of the employment of the population of the Csurgo 
small region the enterprises of Nagykanizsa and Nagyatád play a decisive role. Therefore, the key 
question is what opportunities there are for the residents to reach the above mentioned settlements. 
One possible alternative is the railway link, it is feasible only for a few settlements (almost 40% of 
the settlements have a station in working order), and although there is no doubt that in this respect 
the Csurgó sub region is in the best position. The cheapest alternative, Nagykanizsa can be achieved 
with the season ticket (an average of 20–30 thousand HUF), although in extreme cases (such as the 
Somogyudvarhely–Nagykanizsa commuting) the ticket rates may exceed 40 thousand HUF, which 
makes the choice of this alternative impossible. Towards Nagyatád the prices of the season tickets 
fluctuate between 14 and 30 thousand HUF, Somogyudvarhely (similarly to Berzence) stands out 
in this respect with an extremely high cost of more than 40 thousand HUF. The accessibility of the 
sub-regional centre, Csurgó by train – from those settlements where this alternative is available – can 
be solved with an average expenditure of 10, sometimes 30 thousand HUF.

Nagykanizsa is situated within a distance of 10–40 km from the settlements of the small region, 
which in terms of the monthly ticket prices range between 11900 and 28500 HUF. Towards Nagyatád 
the distance is between 19–32 km, the ticket prices range between 14200 and 24900 HUF. If these 
distances would like to be covered by car, calculated with 6.5 liters average fuel consumption and 
440 HUF per litre petrol price, the costs towards Nagykanizsa (on the basis of 20 days per month 
commuting) the price would be 11440 and 45760 HUF, while towards Nagyatád it would reach 21740 
and 36610 HUF. The centre of the small region is accessible by bus with a monthly ticket which costs 
10.15 thousand HUF, while it is also available by car at similar costs. However, the Csurgó small 
region is undoubtedly the most advantaged area in the researched Hungarian region; in terms of the 
Region along the river Drava (which is the subject of the whole analysis) it is considered as the second 
most-favoured area.

b) Barcs small region
In the small region of Barcs only 24% of the settlements have rail connections. In this case the main 
commuting directions become distinct towards Nagyatád and Szigetvár. The former to be reached 
by rail is not a viable alternative – taking into account the fact that the majority of the people living 
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in the region are badly off – because due to the lack of a direct line travelling is only possible with 
transfer and therefore it can be carried out with a significant expenditure of time and cost. Szigetvár is 
approachable with a monthly ticket costs barely more than 10 000 HUF, however the primarily from 
the western region of the area this journey costs 40 000 HUF. In the case of Barcs the ticket prices are 
over 20 000 HUF. The centre is easily approachable with the expenditure of 10–20 000HUF.

Figure 1. The settlements of the 4 Hungarian small regions in possession of railway connections 

The bus transport to Nagyatád can be primarily considered as an alternative from those settlements, 
where the easy connection to road no.68 is possible (for instance Babócsa, Barcs), since commuting 
from these settlements can be solved within a relatively short period of time on a relatively favourable 
price (28500 HUF).

The most disadvantaged villages are in a deadlock situation (for instance Péterhida) or for any 
other reason (for instance they can be approached only on a third- or lower-level road) they are in 
a disadvantaged (shadow) position (e.g. Lakócsa, Tótújfalu, Szentborbás). From these settlements 
Nagyatád can only be reached with a transfer and with a significant (in some cases nearly three 
hours) expenditure of time. The latter settlements are in a somewhat more favourable situation (in 
comparison with the western region of the Barcs small region) in the case of commuting to Szigetvár, 
because of the proximity of the city neither the travel time (approximately 40 minutes) nor the costs 
are too high. In relation to Nagyatád the distance is at least 20 km maximum 70 km by car, which of 
course means a significant difference in costs (from 22800 to 81000 HUF). Getting to Szigetvár is 
more favourable in comparison with Nagyatád, however the distances in this directon are between 20 
and 70 km. Barcs is situated in an average distance of 20.30 km from the different points of the region, 
so commuting to Barcs costs 20–30 000 HUF a month.

c) Sellye small region 
In the Sellye small region with respect to the line closures and the discontinuation of services it is 
only an available alternative for 3 % of the settlements, practically for Sellye to commute by rail. In 
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addition to these factors train service is further complicated by the fact that the lines of the region are 
in a peripheral situation, reaching Pécs and Szigetvár (these are the main directions of commuting) 
even from the centre from Sellye can only be carried out with transfer, consequently a considerable 
period of time (the trip would take 2 hours a day) and expenses (25–30 thousand HUF) are needed.

The bus service is a more viable alternative, although there are also significant differences in 
the region from this respect. From Felsőszentmárton, the south-west periphery of the small region, 
Szigetvár can be reached within an hour with a cost of 21500 HUF, similarly to Sellye and Marócsa, 
and the western settlements of the small region which are connected with the Felsőszentmárton–
Szigetvár line. This is not the case in the southern and south-eastern border section of the region 
(e.g. Zaláta, Kisszentmárton), from these areas commuting is almost impossible by bus because of 
the several transfer, long travel time (2–4 hours) and the costs (42 900 HUF). In addition, therefore, 
the region deals with a disadvantaged transport situation – not to mention the lack of the first and 
secondary-level main roads and the condition of the already existing roads – it bears with an internal 
dichotomy, which correlates with the distribution of the intra-regional unemployment rates which was 
outlined in the regional analysis. In the case of commuting towards Pécs the picture slightly differs. 
The north-eastern region towards Szigetvár is traditionally considered a periphery (e.g. Kisasszonyfa); 
from the point of view of commuting it can be considered as a more acceptable category (less than 1 
hour travel time, ticket price of 21 400 HUF). In contrast, Sellye is also in a clear competitive disad-
vantage, notably the south-western, southern and south-eastern regions. The employees cannot afford 
to commute by bus day by day because of the average salary in the region. Sellye can be reached by 
bus within an hour from most of the settlements, but from those villages where the service is rare in 
frequency and the bus lines reach them only on the periphery (e.g. Zaláta, Kemse, Piskó, Lúzsok) the 
regional centre can be reached with difficulty, usually with one transfer (Vajszló). The distances by 
car towards the direction of Szigetvár from north-west to south-east increase inversely. To reach Pécs 
the distance is at least 25 km (North-south Sellye small region), maximum 60 km. In terms of costs 
it means 28600 and 68640 HUF, which is a hardly affordable or unaffordable category. In the case of 
Szigetvár the distances (17–43 km) and the costs are similar (19500–50000HUF), with the difference 
that in this respect the location of more advantaged settlements is inverse. The southern region is also 
in a disadvantaged situation in terms of commuting by car. Sellye can be reached from most of the 
settlements in a 15–20 km-ride, which is slightly more than 17 000 HUF expenses.

d) Siklós small region 
Although more settlements are concerned than in Sellye, in the case of Siklós the peripheral role of 
railways nowadays is also notable, which is also confirmed by the fact that the rail connection to the 
centre of the small region was closed down. This alternative is available for 11% of the settlements. 
In the case of Siklós the main directions of commuting, as has previously been discussed, outside the 
region are Mohács and Pécs, inside the region are Siklós and Harkány. The latter are not available by 
railway. However, from those settlements where train is available commuting to Pécs is feasible. The 
travel time is less than an hour, however the ticket prices are very high (20–35 thousand HUF), they 
are still more favourable in comparison with the observed commuting costs of the region. Towards 
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Mohács the situation is similar and even from Villány and ist region the city can be reached within 
less than half an hour. The costs are around 20 000 HUF (minimum 178000 HUF). 

The accessibility of Pécs is relatively good from the northern areas of the small region (e.g. Kisdér, 
Peterd) – travel time is 1 hour, the costs are under 25000 HUF, however as we go to the south, the 
costs increase – almost reaching the limitation of mobility. It takes nearly an hour to reach Pécs from 
Siklós and costs are coming near to 40 thousand HUF. This is an unambiguous problem appearing in 
the region along the southern border. From these settlements (e.g. Cún, Matty, Ilocska) commuting is 
possible only with transfer, sometimes with a 2-hour travel and manageable with significant costs of 
42900 HUF. Towards Mohács the northern settlements are in a preferred position. In terms of com-
muting the values of time/ distance/ costs range between hour/30–35km/24900 HUF (these values 
are typical in Villány and its vicinity) and two hours/60–70 km/ 49800 HUF (Cun and its vicinity). 
Commuting by bus from the latter to Mohács is almost impossible, which situation is worsened by 
the fact that the city can be reached only by inserting a transfer at Siklós. Harkány and Siklós are 
in central position in terms of employment. In general, it is possible without transfer within an hour 
with 17800–21400 HUF expenditure. Of course there are exceptions to this rule, such as for instance 
Peterd. From this point more than one hour and a transfer is needed if employees work at Siklós. 

Commuting by car to Mohács means 30.70 km to Mohács and 20–35 km to Pécs. It costs 35–81 000 
HUF, in the case of Pécs 23–40 thousand HUF expenditure. To the sub-regional centre and Harkány it 
is possible with a 20 km-drive and therefore commuting by car costs 23 thousand HUF.

e) Koprivnica-Križevci County 
The Croatian areas are much larger than the Hungarian ones, so in terms of mobility the analysis 
should be done not on municipal level but in the scale of the county. In the case of Koprivnica-Križevci 
travelling by train is on a relatively rare network, however a number of settlements are connected to 
the two main lines. 

The centre of the railway lines is Koprivnica, has a high volume of employment in the region. 
The Zákány–Gyékényes crossing point in Hungary is the point where the North-eastern – South-
western line connects, while Zagreb represents the other end point. The availability of the capital in 
the researched region is the greatest in Koprivnica-Križevci County, which requires 2 hours and 655,7 
HRK costs. The cost of travelling to the center (from the outlying areas of the county calculated with 
employees’ monthly pass) reaches its maximum price at approximately HRK 400 (Klostar–Koprivnica 
line), than that price decreases continually towards the centre.

As far as road transport is concerned the 10–20–30-km catchment areas of Koprivnica are shown 
in Fifure no.15, according to these the commuting time and costs increase. Due to the Croatian favour-
able gasoline prices the 10-km commuting costs 11 thousand HUF, 20 km costs 22 thousand HUF, 
while the 33 km-long journey costs 33 thousand HUF. It is remarkable that the largest part of the 
county falls within the 30 km- catchment area (Figure 2).
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Figure 2. The transport system of Koprivnica-Križevci County and  its immediate surroundings

f) Virovitica-Podravina County 
Out of the Croatian counties the mobility conditions of Virovitica-Podravina County are the most dis-
advantaged which correlates with the fact that this ‘županija’ has the highest unemployment rates i.e. 
the worst employment situation. The area is only crossed by a northwest-southeast direction railway 
line, to the west Koprivnica, to the east Osijek is an urban connection point. However, rail commuting 
is provided to the east towards Zagreb, the required time and costs do not make the daily commuting 
to the capital possible (monthly tickets for the employees cost 1100 HRK). The centre can be reached 
from the periphery (for instance Pitomaca, Mikleus) at a price of 339–430 HRK. The situation of 
Virovitica-Podravina County is further deteriorated by the fact that this is the only Croatian county 
which has no direct rail connection to the small areas of Hungary along the river Dráva. As far as 
commuting by car is concerned the same costs belong to the same catchment areas, like in the case of 
Koprivnica, however in the case of Virovitica-Podravina County it is notable that there is a significant 
expansion of the 30-km-radius and the greater distances of major cities for the people living here 
(Figure 3).
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Figure 3. The transport system of Virovitica-Podravina County and its immediate environment

g) Osijek-Baranja County 
The situation of Osijek-Baranja County is somewhat unique, because in respect of transport network 
it has the best conditions in the researched region, which is somewhat in contradiction with the fact 
that the area belongs to the lower third according to the employment features. This fact is due to the 
already discussed national character that this is a peripheral region geographically; the area from 
every side is bordered by a less favourable employment volume. 

The dense and radial structure of the railway network provides a favourable accessibility towards 
the centre and provides this alternative for more settlements than in the other two counties of the 
researched region. Commuting to Osijek for the people living near the external border costs 340–600 
HRK every month (e.g. Dakovo 411,2, Feričanci 569,8, Beli Manstir, Erdut 343,6).

Commuting by car is facilitated by the higher number and level of roads, A5 motorway increases 
the availability of Osijek, especially for the southern settlements of the County. The eastern location 
of the centre in relation to the county makes commuting more difficult for the people living in the 
western part, which means 60–70 km long distances and much higher 60–70 thousand HUF travel 
costs thus unambiguously excluding this alternative (Figure 4).



Tésits Róbert – Alpek Levente 
Some aspects of the labour force mobility of the Drava region

11

Figure 4. The transport system of Osijek-Baranja County and its immediate environment

3. conclusIons
The above presented analysis shed light upon the main problems of the region, which are connected 
partly as reasons, partly as consequences with the small village structure of the region, with the 
plentiful deadlock situated villages and the poor road network.

A significant problem is that the rail network does not make commuting to the employment centres 
possible for most of the people due to the long travel times and high costs. Highways, first and 
secondary main roads do not reach the area – especially on the left-hand side bank of the Drava. High 
fuel prices make commuting by car impossible for many; it is only relevant for a few people mainly 
in the immediate vicinity of the centres, in most of the cases on settlements where people live in 
poor financial situation. In the case of bus transport – although this option can be available for more 
settlements in comparison with rail – long travel times and high costs also exceeded, which fact was 
supplemented by the factor – significantly in the most underdeveloped settlements – the unfavourable 
frequency of service is against the everyday use of this alternative. 

Finally, in international context the rare road and rail network with a few connection points and 
the rail and bus transport across the country border are still striking, which significantly worsens the 
situation of the enterprises continuing business activity – or trying to do so – in the border region on 
both sides.
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Marton Gergely1 – Jónás-Berki Mónika 

Aktív turizmus pozíciója a Balaton térségében

1. Bevezetés
A Balaton hazánk vezető vízparti desztinációja és egyben jelentős kiemelt turizmusfejlesztések 
színtere a magyar turizmusban. Az elmúlt évtizedekben a tóhoz kapcsoltható vízparti üdülés – mint 
a fő turisztikai termék – mellett folyamatos fejlődésen mentek át a kiegészítő termékek is. Ezek 
közül az aktív turizmushoz kapcsolódó egységek nem csak látványosan magasabb minőségi szintre 
emelkedtek, de az attraktivitásuk is jelentősen növekedett.

A tanulmány célja bemutatni a Balaton aktív turisztikai termékeinek főbb jellemzőit, illetve 
pozícionálni azokat, ez által meghatározni helyüket és szerepüket a tó turisztikai kínálatában. 
Megjegyezhető, hogy a vizsgált elemek igen széles skálán helyezhetők el, ennek következtében álta-
lános paramétereik is rendkívül differenciáltak, így általános vezérfonalként kerültek alkalmazásra 
az egyes aktív turisztikai (al)termékek társadalmi és gazdasági jegyei.

Metodikai szempontból a tanulmány primer és szekunder forrásokra egyaránt támaszkodik az 
egyes turisztikai szolgáltató elemzésektől, a terepbejárásokon át, egészen a turisztikai minősítést 
végző szervezetek adatbázisainak feldolgozásáig. 

2. Az Aktív turizmus
Az aktív turizmus az egyik legösszetettebb, legsokrétűbb terméktípusa a turizmusnak, mely önál-
lóan, illetve más turisztikai termékekkel összekapcsolódva jelenik meg a turisztikai kínálatban.

Máig nincs egységesen elfogadott kategorizálása. A magyar szakirodalomban elfogadott fogalom 
alapján ide sorolandó „minden olyan tevékenység, melyben az egyén élményszerzési célból eredő, 
nem rutinszerű mozgása a mindennapi térpályán kívül eső térben költésével egybekötve valósul meg” 
(Michalkó G. 2004, 168 p.). Ezzel szemben a nemzetközi szakirodalom az aktív turizmus kifejezést 
ritkán használja, elsősorban szabadidős sporttevékenységhez kapcsolódva találkozhatunk vele. Egy 
része a sportolással, másik a természettel, annak pihenést és kikapcsolódást szolgáló szerepével függ 
össze.

1 A tanulmány a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudomány-
egyetemen” pályázat támogatásával készült.
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A termék definíciója alapján is látható, hogy az aktív turizmus valójában gyűjtőfogalmat képez (1. 
táblázat), több turisztikai termék és tevékenység kapcsolódik hozzá (Michalkó G. 2004). A termékek 
köre időben és térben változik. Az aktív turisztikai kínálat térbeni összetettségét az alapadottságok-
ban rejlő különbségek okozzák. Teljesen más tevékenységek végzésére alkalmasak a síkvidékek vagy 
a hegyvidékek, a rurális és az urbánus térségek. Az időbeni változékonyságát a termék rendkívül 
dinamikus fejlődése okozza, mely a kínálat választékának szélességének és mélységének bővülésében 
nyilvánul meg.

1. táblázat: Az aktív turizmus fogalomkörébe tartozó turisztikai termékek

Vízi turizmus Horgászturizmus Lovasturizmus

Kerékpáros turizmus Vadászturizmus Síturizmus

Golfturizmus Természetjárás Egyéb 
(pl. kaland vagy extrémturizmus)

Forrás: Michalkó G. (2003)

Kialakulás és népszerűvé válása szorosan összekapcsolódik a 20. század főbb társadalmi folyamataival, 
így az urbanizációval, az életminőség javulásával, a foglalkoztatási szerkezetben történő változásokkal. 
Az aktív turizmus térnyerését az a turisztikai trendekben megfigyelhető aktivitás előtérbe kerülése is 
igazolja, melyhez az élményorientáció társul (Csapó J. – savella O. – Remenyik B. 2011).

Az aktív turizmus területi megjelenése és képe a terméktípus heterogenitásának köszönhetően 
rendkívül összetett. A fogalomhoz kapcsolódó tevékenységek alapja minden esetben valamilyen ter-
mészeti erőforrás. A termék bázisa lehet konkrétan a természeti környezet valamely eleme (például 
vízi turizmus esetében folyó- és állóvizek) vagy maga a természet, mint háttérkörnyezet szolgáltatja 
a termék alapját (például természetjárás). Míg az első esetben a termék megjelenése közvetlenül 
kapcsolódik adott környezeti elemhez, addig ahol a környezetet szolgáltatja, már kevésbé szükséges 
a konkrét környezeti elemek jelenléte.

A turisztikai termékek döntő többségétől eltérően az aktív turizmus vonzerőbázisa nem a megfogható 
vonzerőkön alapul, hanem egy-egy tevékenységhez kapcsolódik. A tevékenység végzése, gyakorlása 
szolgáltatja a vonzerőt és nyújtja az élményt, míg háttérét a természeti környezet nyújtja. Az aktív 
turizmus bár természetközeliséget igényel és ezáltal alapfilozófiájában természet- és környezetbarát, 
azonban népszerűségének növekedésével – ezáltal a kereslet általi terhelés fokozódásával – terhelheti/
károsíthatja az ökológiai környezetét. Mivel a természet nyújtja a tevékenységek helyszínét, így a 
károkozás is elsődlegesen itt történik. Másrészt az aktív turisztikai fejlesztések is konfliktushelyzetet 
szülhetnek, mert a szükséges technológiai háttér kiépítése szintén negatív hatást gyakorolhat a ter-
mészeti környezetre (például sípályák kialakítása).

Az aktív turizmus egyszerre tölthet be elsődleges és kiegészítő, döntést befolyásoló szerepet. 
A termék változatosságának köszönhető, hogy rendkívül összetett a keresleti háttere, illetve az aktív 
turizmus fogalomkörébe tartozó egyes turisztikai termékek is több altípusra oszthatóak fel. (például 
lovasturizmus: terep- és túralovaglás, táborozás, lovasbemutatók stb.). Így aktív turizmus célcsoportjai 
között a klasszikus keresleti piac szegmentációja szerint mind megtalálhatjuk az egyéni és a csopor-
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tos látogatókat, a fiatalokat és a szenior korosztályt, az alacsonyabb és a magas fizetőképességgel 
rendelkezőket.

A termék sokszínűségét növeli, hogy több altípusnál megkülönböztethetjük az aktív és a passzív 
változatait (például lovasturizmus – lovas bemutatók és lovaglás, lovastúrák, vízi turizmus – vízparti 
üdülés, pihenés és motorizált/nem motorizált vízi sportok). Ezek a helyszíneket tekintve bár közel 
állnak egymáshoz, valójában azonban élesen szétválaszthatóak motiváció alapján. A tanulmány 
szerzői a passzív tevékenységeket nem tekintik az aktív turizmus részének, mert azok alapjellemzője, 
a passzivitás ideológiájában eltér az aktív turizmus lényegétől.

3. A BAlAton idegenforgAlmA
A Balaton – Budapest után – hazánk legnépszerűbb turisztikai desztinációja. A téma szempontjából 
a 19. század második felében lezajló Déli Vasútvonal megépítését külön hangsúlyozni kell, mely 
alapjaiban megváltoztatta a tó ökológiáját és hatással van az aktív turizmus ágainak elterjedésére, 
fejlődésére (Buday-Sántha A. 2007). A tó mai arculatát alapvetően az 1960-as, 1970-es évektől kibonta-
kozó tömegturizmus formálta (Sulyok J. 2010), mely máig nagyhatású a turizmusának struktúrájában. 
A 2000-es évek fejlesztései próbálják ellensúlyozni a rendszerváltás belföldi és nemzetközi turizmusra 
gyakorolt hatását, a kereslet jelentős visszaesését. A fejlesztések hatására a desztináció turisztikai 
kínálata átalakult, melyet közösségi társfinanszírozással megvalósuló pályázatok támogattak. Ki kell 
emelni az egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket, a Balaton körüli kerékpárút hálózat bővítését, 
kikötőfejlesztéseket, vitorláskikötők bővítését és újak létesítését, strandok korszerűsítését. A célterület 
megközelíthetőségét az M7-es autópálya újabb szakaszainak átadása mellett a Sármelléki repülőtér is 
javította. Az attrakciófejlesztéseken túl a megvalósult szállásférőhely minőségének fejlesztése is a desz-
tináció megújulását célozza. Részben a fejlesztéseknek (attrakció- és fogadóképesség fejlesztés), részben 
külső feltételek kedvező változásának köszönhetően (például időjárás, állami ösztönzők) a belső kereslet 
folyamatos növekedése indult meg. Az elmúlt négy évben a 2009-es vendégforgalom visszaesést sikerült 
stabilizálni, azonban újabb növekedési időszak nem vette kezdetét. A rövid időtartamú utazásoknál (1-3 
nap) a harmadik, míg a hosszabb időtartamú utazásoknál (4 és annál több nap) az első helyet foglalta el 
a 2011-es forgalom alapján a Balaton turisztikai régió. A célterület kiemelt településeinek népszerűségét 
mutatja, hogy Magyarország leglátogatottabb városai között található Siófok és Balatonfüred is, mind 
a hazai, mind a külföldi vendégéjszakák alapján (KSH, 2012). A célterület turizmusában a szezonalitás 
a korábbi évtizedekhez hasonlóan továbbra is problémát okoz, melynek leküzdése, illetve kezelése 
átgondolt turisztikai termékfejlesztéssel lehetséges.

4. Az Aktív turizmus termékei és termékjellemzői 
A BAlAton-térségéBen

4.1. vízi turizmus
Tanulmányunkban a vízi turizmus termékelem alatt a vitorlás turizmusra koncentrálunk, mely 
egyértelműen kiemelkedik a többi, vízhez kapcsolódó tevékenység közül. A Balatonon a Magyar 
Vitorlás Szövetség adatbázisa alapján 74 kikötő, 23 hajóállomás mellett 17 csónakkikötőt találunk, 



2013/I

16

melyek átlagosan 60-80%-os kihasználtság mellett működnek (1. ábra). A legnépszerűbbek a Csopak-
Balatonfüred-Tihany közötti partszakasz kikötői, de egyre népszerűbbé válnak a Balatonkenese, 
Balatonfűzfő, Balatonlelle, Balatonszemes és Fonyód térségének létesítményei is. A Magyar Vitorlás 
Szövetség felmérése alapján a Balatonon döntő többségében belföldiek vitorláznak: tíz vitorlás közül 
átlagosan egy külföldié. A legnagyobb hajózási cég a tavon a Balatoni Hajózási Zrt, mely a szemé-
lyszállításban, a kompközlekedés mellett a vitorláskikötők üzemeltetésében érdekelt. Szakemberek 
szerint a Balaton kapacitása a jelenlegi vitorlásmennyiség háromszorosát is elbírná (12-15 ezer hajót), 
mely megfelelő gazdasági környezet által nyújtott keretekben kedvező jövőképet mutat a termék 
számára.

1. ábra: Vitorlás kikötők a Balaton térségében (Balaton összkapacitásának százalékában)

Szerkesztette: Magyar Vitorlás Szövetség adatai alapján szerk. Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

A termékfejlesztés azonban nagy tőkeigényű, lassan megtérülő beruházásnak minősül. 
Egy kikötőhelyre vetítve a fajlagos beruházási költség 1,5 és 5 millió Ft között alakul átlagosan. 
A védműveken belüli kikötőépítés 10 éven belül megtérül, míg a szabad vízfelületen létesített teljesen 
új kikötő megtérülési ideje a 20 évet eléri.

A kikötőépítések gazdasági mechanizmusrendszerén túl azok ökológiai hatásaival is számolni 
kell, mely konfliktusokhoz vezethet turisztikai termékek, termékfejlesztési irányok között (például 
vízi turizmus és ökoturizmus).
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4.2. kerékpáros turizmus
A Balaton körüli kerékpáros turizmus jelentőségét, attraktivitását és színvonalát jól mutatja be az 
a tény, hogy a müncheni székhelyű Bruckmann kiadó 2012-ben megjelent Brönner által írt „Die 
schönsten Radtouren in Europa” című könyvében a tó körüli kerékpárutat Európa 20 legszebbje közé 
választotta (2. ábra). A kerékpáros turizmus azon termékek egyikét jelenti a tó vonzáskörzetében, 
mely önálló termékként jelenik meg a piacon és nem egyéb termékeket egészít ki. A kihasználtsága 
felmérhetetlen a jellegéből adódóan, azonban óvatos becslések alapján is tízezres nagyságrendben 
használják a turisták, illetve a kirándulók.

2. ábra: A Balaton körüli kerékpárút

Szerkesztette: Marton G. – Szelesi T. (2011)

4.3. lovas turizmus
A Balatonhoz köthető minősített lovasturisztikai szolgáltatók (3. ábra) száma húsz, melyek kínálatá-
ban a turisztikai termék teljes kínálata megtalálható. Elhelyezkedésüket tekintve elmondható, hogy 
döntően nem a nagy központi településeken működnek, mely oka a nagy bekerülési költség, illetve a 
jelentős területigény, továbbá jól megfigyelhető, hogy a termék a háttértelepülésekre jellemző.

A lovasturizmus jellemzői közé tartozik, hogy a helyi lakosság igényeit éppúgy szolgálja, mint 
a turistákét, továbbá jelentősen csökkenti a szezonalitást. A rá irányuló kereslet specifikussága ala-
pján pedig elmondható, hogy az egyes szolgáltatók infra- és szuprastruktúrális beruházásain túl, az 
alkalmazott humán erőforrás kvalitása is döntő lehet a turista választási döntésének meghozatalánál.
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3. ábra: A lovas turizmus központjai a Balaton-térségében

Szerkesztette: Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

4.4. vadászturizmus
A Balaton és annak egész térsége fel van osztva különböző vadásztársaságok között, így a vadász-
turisztikai céllal érkezők egyrészt változatos természeti környezetben, másrészt pedig a térség teljes 
vadkínálatára vadászhatnak.

A vadászturizmus pontos felmérését nehezíti, hogy a vadászturizmus alapvetően távol helyezkedik 
el a turizmus klasszikus és egymással szoros kapcsolatban álló, egymást kiegészítő termékeitől mind 
a keresletet, mind a kínálatot, mint az utazásközvetítő szektort nézve.

Mindezeken túl, viszont maga a vadászturizmus, mint turisztikai termék pozíciója jól meghatáro-
zható a nagy belföldi és külföldi kereslet és annak a jelentős keresleti kiadásai, a szigorú engedélyezési 
eljárások, a kínálat statikus elemei, illetve rendkívül jó vadállomány miatt. Továbbá a vadászturizmus 
sajátos jellegéből adódóan kiemelendő, hogy azon aktív turisztikai résztermékek közé tartozik, melyek 
a kereslet utazási motivációja következtében főtermékként jelölhetőek meg a Balaton térségében is.

4.5. természetjárás
A Balaton teljes partvidékét behálózzák a túrautak (számuk meghaladja az ötvenet), melyek a 
rendkívül változatos természeti környezetnek köszönhetően igen népszerűek. Természetesen a 
Dunántúli-középhegység miatt a tó északi partvidékéhez kötődőek a kihasználtabbak, azonban a 
többi területekhez tartozókra is rendkívüli igény mutatkozik.
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A természetjárás, illetve a rá irányuló turistaforgalom felmérésére jelenleg nem áll rendelkezésre 
kidolgozott metódus, további nehézséget okoz a rendszeres és alkalmi, illetve az egy- és többnapos 
túrázók elkülönítése.

Összességét tekintve azonban elmondható, hogy a Balatonhoz kötődő túrautak fontos szerepet 
játszanak a tó aktív turizmusában, hiszen olcsó és elérhető – alternatív – programot nyújtanak 
tavasszal, ősszel, illetve nyáron a fürdőzésre alkalmatlan időjárás esetén.

4.6. Horgászturizmus
A tó horgászturizmusa nagyságrendjének felmérése, illetve annak szegmentálása a jelenleg érvény-
ben lévő horgászati struktúrából fakadóan nem lehetséges, reális becslés alapján tízezres volumenről 
beszélhetünk évente. Egzakt központi mutató kialakítása az alábbi tényezők okán nem lehetséges:
• A Balatonra vonatkozó területi horgászengedélyek nem bontják a tavat egységekre, mind az 

általános, mind a partmenti engedély a tó egészére és a hozzá kapcsolódó folyóvizekre egyaránt 
érvényes.

• Időtartam alapján éves, tíznapos, 72 órás, illetve 24 órás engedély váltható, azonban a rövidebb 
időtartamra vonatkozók eladási adatokat nem regisztrálják. Így például azt sem, hogy egy adott 
horgász vásárolt-e már az adott évben, melynek köszönhetően átfedések alakulnak ki.

• A helyi lakosok és a turisták statisztikai mutatók alapján történő elkülönítése nem lehetséges.
• További problémát jelent a nyaralóval rendelkezők horgászok és azok vendégeinek kérdésköre.

A vázolt problémakörtől eltekintve, azonban megállapítható, hogy a Balaton horgászturizmusa és 
a hozzá köthető szolgáltatások igen jelentős szerepet töltenek be a térség idegenforgalmában. Hiszen 
itt nem csupán a horgászatról beszélhetünk, hanem a járulékos rendezvényekről (pl. a tihanyi Garda 
Fesztivál), vagy éppen eseményekről (pl. Balaton Riviéra Horgászverseny). A 2012-ben bevezetett új 
horgászrend várhatóan a tó halállományára is pozitívan hat, mely a termék pozícióját is megerősítheti 
a Balaton idegenforgalmában.

4.7. kalandparkok
Kalandparkok a Balaton térségében több helyszínen találhatók. A déli parton Zamárdiban, az északi 
parton Balatonfűzfőn, Gyenesdiáson, Tihanyban létesültek az elmúlt években kisebb-nagyobb kaland-
parkok (2. táblázat). Kínálatukat áttekintve megállapítható, hogy elsősorban a Balaton partján pihenő 
kisgyermekes családokat tekintik célcsoportjuknak. Kedvelt játékelemük a különböző nehézségű 
pályákból felépülő kötélparkok. A kínálatot Balatonfűzfőn nyári bobpálya, míg Gyenesdiáson kaland-
strand színesíti, illetve teszi egyedivé. A kalandparkok elsődlegesen kiegészítő funkcióval bírnak a 
Balaton-térségében, tartalmasabbá tehetik és meghosszabbíthatják a tartózkodási időt.
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2. táblázat: Kalandparkok és kínálatuk főbb elemei a Balaton-térségében

kalandpark megnevezése település Főbb játékelemek

Zamárdi Kalandpark Zamárdi kötélpálya
vízi dodzsem

Serpa Kalandpark Balatonfűzfő

kötélpálya
mászótorony

drótkötél csúszda
íjászálya

Balaton Bob Balatonfűzfő bobpálya

Kalandstrand Gyenesdiás

kötélpálya
trambulinok

drótkötél csúszda
vízi vidámpark

Kalandsziget Tihany kötélpálya

Forrás: Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

5. BAlAton Aktív turizmusánAk pozícionálásA
A Balaton-térség aktív turisztikai termékeinek elemzése alapján megállapítható, hogy egyes ter-
mékekhez elsődleges, utazási döntést meghatározó szereppel vannak jelen, míg mások kiegészítő 
szereppel bírnak a döntés meghozatala során (3. táblázat). A fő termékek közül közvetlenül a part-
menti településeket a vitorlázás érinti, a kerékpáros turizmus már belső zónákat is feltárja, míg a 
vadászturizmus kifejezetten a belső térségek felé irányul.

3. táblázat: Az aktív turizmus termékei és szerepük a Balaton-térség turizmusában

Fő termék kiegészítő termék
vízi turizmus (kiemelten vitorlás turizmus) lovasturizmus

kerékpáros turizmus horgászturizmus
vadászturizmus természetjárás

kalandparkok

Forrás: Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

A Balaton-térség aktív turisztikai termékjegyek alapján a relatív versenypozíció és az attraktivitás 
alapján az alábbi termékpozíciók vázolhatóak fel (4. ábra). Magas relatív versenypozíciójú termékek 
a kalandparkok, a vízi turizmus és a vadászturizmus. A vízi turizmus – kiemelten a vitorlázás – 
bár erősen gazdasági helyzetfüggő tevékenység, azonban presztízstermék jellege és ebből fakadó 
vonzereje egyértelmű. Az infrastrukturális háttér kiépítettsége megfelelő, további növekedésnek 
is meg tud felelni mind minőségben, mind mennyiségben. A kalandparkok a térségben a kínálat 
sokszínűségét tudják növelni, mely a desztináció versenyképességét is pozitívan befolyásolja.

Ha a Balaton-térség aktív turizmusát a társadalmi és gazdasági hatások vonatkozásában vizsgáljuk 
(5. ábra), akkor megállapítható, hogy a vadász és a vízi turizmus a gazdasági, míg a kalandparkok a 
társadalmi hatások vonatkozásában emelkednek ki az aktív turizmus kínálatából. A gazdasági hatások 
szintjén kiemelkedő jelentőségűket a vendégkör magas fajlagos költése indokolja, mely azonban nem 
a turisztikai szolgáltatóknál képződik. A vízi turizmusban az egyesületek, míg a vadászturizmusban 
a vadásztársaságok a közvetlen haszonélvezők. Emellett a vízi turizmus vendégköre ingatlanvásár-
lóként is megjelenik a településeken, mely helyi szinten a helyi adók rendszerén keresztül, illetve 
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fogyasztásuk révén a vállalkozásokon keresztül erősíti a helyi gazdaságot. A társadalmi hatások 
vonatkozásában a kalandparkok szerepe kiemelkedő, melyeket a helyiek és környékbeliek is láto-
gatnak. Természetközeliség előtérbe helyező modelljük az óvodás/iskolás csoportok fogadása által 
általános szemléletformálásban is szerepet vállal.

4. ábra: A Balaton térség aktív turizmusának 

Szerkesztette: Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

5. ábra: Társadalmi és gazdasági hatások az aktív turizmus rendszerében a Balaton-térségében

Szerkesztette: Jónás-Berki M. – Marton G. (2012)

6. Összegzés
Tanulmányunkban Magyarország egyik kiemelt desztinációjának térségében vizsgáltuk meg az aktív 
turizmus pozícióját. Megállapítható, hogy az aktív turizmus termékei kisebb-nagyobb súllyal jelen 
vannak a térségben, mind a part menti, mind a háttér településeken. Elsődleges vonzerőként a vízi 
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turizmus mellett a kerékpáros és a vadászturizmust kell kiemelni, melyek közvetlen turisztikai hatása 
azonban korlátozottan érvényesül annak ellenére, hogy a vendégkörhöz jelentős volumenű költés 
kapcsolódik. Azonban ezen kiadások csak kisebb hányada realizálódik turisztikai szolgáltatóknál, 
mely leginkább a vízi és a vadászturizmusra igaz. A horgász-, a lovasturizmus, a természetjárás és 
a kalandparkok elsősorban kiegészítő szerepűek, míg a kínálat diverzifikációjában mindenképpen 
fontosak. 

Az aktív turizmus hatásainak vonatkozásában egyértelműen a vízi turizmus emelkedik ki, mely 
bár presztízsterméknek minősül a térségben és keresleti bázisa szűk körű, azonban olcsóbb ter-
mékvariációk megjelenése és a kapcsolódó programok, rendezvények révén szélesebb kör számára 
is vonzóvá teszik a desztinációt. A vadászturizmus ennél lényegesen zártabb, területi megjelenése 
is kívül esik a turisztikai centrumokon, illetve a kapcsolódó szolgáltatások köre is eltér a klasszikus 
turisztikaitól.

Összefoglalva elmondható, hogy az aktív turizmus a Balaton turizmusa legnagyobb problémájának, 
a szezonalítás csökkentéséhez is hozzájárulhat, illetve a programkínálat szélesítésével vonzóbbá és 
versenyképesebbé teheti a helyszínt.
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Bognár Szilvia - Kovács Laura

„A világ egy városban”1

Liverpooli EKF tapasztalatok
Az elmúlt időszakban, tekintve, hogy 2010-ben egy magyarországi város, Pécs viselte az Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF) címet, egyre több írás látott napvilágot hazai szakfolyóiratokban is, górcső 
alá véve a fent nevezett uniós projektet, annak történelmét, nemzeti sajátosságait, társadalmasítását, 
tényleges népszerűségét. A nagyközönség a pécsi projektet könyv formájában is megismerhette.2

Jelen tanulmány3, témáját tekintve ebbe a sorba illeszkedik, hiszen egyet a sikeres EKF programok 
közül igyekszik bemutatni, jelesül a liverpoolit. A dolgozat keretei nem teszik lehetővé, hogy teljes 
spektrumát bejárjuk az elemzésnek, hiszen megannyi kérdés vár megválaszolásra az integráció eme 
lakosság körében is egyre ismertebb kezdeményezésével kapcsolatban. Arra azonban vállalkozni 
merünk, hogy a többszintű kormányzás hatékony megvalósulását és az EKF program sikerét 
összevessük az angliai város példáján keresztül.

Írásunk célja Liverpool esetén keresztül felhívni a figyelmet a kultúrában rejlő lehetőségekre, 
amelyek felhasználásával elérhetővé válik egy korábban komoly gazdasági, társadalmi problémákkal 
küzdő város átalakítása, és az EKF programnak köszönhetően nemzetközi szintű megismertetése.

Állításunk, hogy a többszintű kormányzás megvalósulása (mindig a szereplők kívánt arányú 
beavatkozásával), a döntéshozatali mechanizmusok hierarchia központúságának mellőzése, magában 
hordozza egy közösségi kezdeményezés sikerét. 

TöbbszinTű kormányzás az Európai unióban
Szemben az államközpontú és szupranacionális modellel, a többszintű kormányzás (multi-level gov-
ernance, MLG)4 modelljében hangsúlyt az kap, hogy a politikai folyamatok a kormányzás különböző 

1 A Liverpool 2008 szlogenje.
2 Somlyódy Nóra – A Balkán kapuja? című, 2010-ben megjelent  könyvében a kezdetektől a megvalósulásig követi 

nyomon a Pécs Európa Kulturális Fővárosa történetét. Az írás tárgyilagos és kritikus oknyomozás arról, hogy hol és 
hogyan élünk.

3 A tanulmány a “Pécs, a többszintű kormányzás csapdájában.” című OTKA (K 81571) kutatás keretében készült. Téma-
vezető dr. Tuka Ágnes, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke

4 Az államközpontú vagy kormányközi modell szerint a tagállamok határozzák meg az Unió politikafejlődésé-
nek irányát és gyorsaságát, amely esetében a politikai folyamatok a kormányközi szerződések által determináltak. 
A szupranacionális modell azt hangsúlyozza, hogy az Európai Unió hatékonnyá teszi a nemzetek feletti politikát. 
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szintjein formálódnak és működnek, ez pedig, mint egyfajta cselekvési koncepció, a Közösség 
alapvető politikai céljait szolgálja. 

A kormányzás az európai integrációs folyamat sikerének egyik legfontosabb kulcsa. Európa akkor 
lesz erős, intézményei akkor lesznek jogszerűek, politikái akkor lesznek hatékonyak, polgárai akkor érzik 
bevonva és érintve magukat, ha kormányzási módszere a közösségi menetrend megvalósítása és az átfogó 
kihívások leküzdése érdekében biztosítja a különböző hatalmi szintek együttműködését.5 (Tuka; 2009, 38)

Kérdés azonban, hogy az uniós tagság növeli-e a kormányok/döntéshozók szerepét és mozgásterét, 
vagy épp az ellenkezője igaz, azaz kénytelenek önállóságuk csökkenésével szembenézni és más 
szintekre átengedni a döntéshozatalt?

A többszintű kormányzás modellje szerint a szubnacionális szereplők gyakran olyan fontosak a 
döntési folyamatban, mint a központi kormányok és az EU intézményei. (Marks – Hooghe; 2004). 
Azaz, bizonyos területeken ugyan jelentős befolyással rendelkeznek a nemzetek feletti szereplők, más 
kérdések kapcsán az irányítás továbbra is a kormányok, és amennyiben adott országban valóságos a 
decentralizáció, a szubnacionális aktorok kezében van. Az MLG fontossága éppen abban mutatkozik 
meg, hogy eltérő kérdések más-más szinteken dőlnek el. Tagállamok esetében csökkenti a mozgásteret 
a Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Bíróság, de előfordulhat a Tanácson belül is, hogy egy 
tagállam, vagy tagállamok csoportja kénytelen alávetni magát a többségi akaratnak.

Az állami szintet bizonyos fokú keretek közé szoríthatják a régiók6 és további kormányszint alatti 
szereplők7 is. Más olvasatban, a kormányzatokat szupra- és szubnacionális szereplők is korlátozhatják/
tehermentesíthetik.

Ennek eltérő evolúciós folyamatait látjuk a tagállamokban, de megállapítható, hogy 1980 és 2001 
között az Unió egyetlen államában sem következett be kompetencia átruházás a nemzetállami hatalom 
irányába, ugyanakkor a tagállamok felében végbement – eltérő mértékű  – decentralizáció. (Marks és 
Hooghe; 2004)

Amennyiben hitet teszünk ezen uniós kormányzási modell mellett, annak nemzeti szinteken való 
megvalósulása mellett kell érvelnünk. 

az Eu kulTurális poliTikája, 
az Európa kulTurális Fővárosa program

Ez a szakpolitika a Maastrichti Szerződéssel (MSZ) jelent meg az integráció szintjén. Fő célkitűzései 
között szerepelt, hogy az addig inkább gazdasági és kereskedelmi integrációt olyan területekkel 
szélesítse, amelyek az állampolgárokhoz is közelebb viszik az Európai Uniót, és ezáltal erősítik az 

5 Részlet a Régiók Bizottsága többszintű kormányzásról szóló fehér könyvéből, nyilatkozat a Római Szerződések alá-
írásának 50. évfordulója alkalmából, Berlin, 2007. március 25.

6 A régiók megerősödésének legnyilvánvalóbb jelei Maastrichtban mutatkoztak meg, amikor egyrészt létrejött a Régiók 
Bizottsága, azaz a regionális érdekek közvetlenül is megjelenhettek az integráció döntéshozatali mechanizmusában, 
másrészt átfogalmazták a szerződés azon rendelkezését, mely a Tanács összetételére vonatkozik.(Maastricht előtt csak 
a tagállamok kormányainak tagjai lehettek a Tanács tagjai, Maastricht óta az intézmény kapui a tagállamok „minisz-
teri szintű képviselői” előtt állnak nyitva. Így a föderális országokból az egyes tartományi kormányok is megjelenhet-
nek, ha az adott tagállam úgy dönt, hogy a napirenden szereplő kérdés nem elsősorban szövetségi szintű probléma és 
az adott kérdésben a tagállami képviseletet rábízhatja valamely tartományának kormányára).

7 Az államot korlátozó tényezőkhöz még hozzávehetjük az önkormányzatokat, a civil szervezeteket (léteznek határokon 
átnyúlók is), és az Unión kívüli egyéb nemzetközi szervezeteket.
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európai egységhez való tartozás érzését, ezen keresztül pedig az európai integráció legitimitását. 
E tekintetben a kulturális politikának kiemelkedő szerepe van. (Horváth Zoltán, 2011, 473) 

A kultúra területét érinti és minden bizonnyal az uniós állampolgárok körében egyik legismertebb 
közösségi kezdeményezésként definiálható az Európa Kulturális Fővárosa program, amely szorosan 
kapcsolódik az MLG témájához, akár a címet viselő település kiválasztásának menetét, akár magának 
a programévnek a megvalósulását, tartalommal való megtöltését, vagy finanszírozását tekintjük. 
A Program keretében minden évben kiválasztanak (korábban egy, ma már) általában két várost, 
amelyek az Európa Kulturális fővárosa cím birtokosaként pénzügyi támogatásban részesülnek a 
„Kultúra program” költségvetéséből. A programok megvalósításához szükséges infrastruktúra kiépí-
téséhez azonban döntően tagállami, illetve az EU strukturális alapjainak forrásai nyújtanak fedezetet. 
Mindezekből érzékelhető, hogy több szint összehangolt működése a siker feltétele. 

A különböző fokokon állók szerepfelfogása, kondíciója, s különösen együttműködése azonban 
nem stabil. Az Európai Unió, illetve a Bizottság egyre inkább számon kéri és ellenőrzi az „Európa 
Kulturális Fővárosa” (European Capital of Culture) címmel összefüggő elvárásait. (Pálné; 2012) 

Az EKF egyrészt kiemelt lehetőséget és figyelmet biztosít az adott város, illetve régió kulturális 
örökségének bemutatására, másrészt az Unió legkülönbözőbb részeiről érkező művészek fellépésére. 
A kiválasztott városoknak mindez komoly kitörési lehetőség mind kulturális, mind turisztikai, mind 
infrastruktúrafejlesztési értelemben. (Horváth Zoltán; 2011, 476) 

Mindezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy a reflektorfényben 
a hiátusok is jobban látszódnak és publicitást kapnak.

Mindent összevetve az EKF projekt az európai kultúrák gazdagságának, sokféleségének és közös 
jegyeinek hangsúlyozása, valamint egymás jobb megismerésének ösztönzése céljából megfogalm-
azott kezdeményezés.
Az EKF célkitűzései:8

• azon közös európai művészeti mozgalmak és stílusok előtérbe helyezése, amelyek létrejöttében a 
város kiemelkedő szerepet játszott, vagy amelyekhez jelentős mértékben hozzájárult

• segítségnyújtás azon események megrendezéséhez, amelyekbe a tagállamok más városainak 
a kultúra területén tevékenykedő személyiségei is bevonhatók, és amelyek tartós kulturális 
együttműködésre vezethetnek, illetve az Európai Unión belüli ilyen jellegű mozgalmak támogatása

• az alkotómunka támogatása és fejlesztése
• a lakosság minél nagyobb hányadának mozgósítása és minél szélesebb körű részvételének biztosítása
• az Unió állampolgárai fogadásának és a különféle eseményekre vonatkozó információk – a multimé-

dia minden formájának felhasználásával történő – lehető legszélesebb körű terjesztésének támogatása
• az európai kultúrák és a világ más kultúrái közötti párbeszéd ösztönzése
• a városban rejlő történelmi örökség, az építészeti alkotások megismertetése és a városi életminőség 

javítása.

Az Európai Unió döntéshozatali metódusában a többszintű kormányzás mind nagyobb arányú 
megvalósítására törekszik, bizonyos területeken kizárólagosságot követel magának ez az új eljárás. 
8 http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=9715
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A kulturális fővárosokat 2004-ig kormányközi megegyezés alapján választották ki a tagállamok 
jelölései alapján, és az Európai Bizottság juttatott támogatást a kiválasztott városnak. Az Európai 
Parlament, valamint az Európai Unió Tanácsa 1419/1999/EK határozatával azonban megváltoztatta 
a programban résztvevő városok szűk körű, miniszterek által gyakorolt kiválasztási eljárását. Ez a 
dokumentum megszabta az országok sorrendjét az elkövetkező két évtizedre és nemzetközi szakmai 
bizottság létrehívását javasolta a város kiválasztására.  

a pécsi EkF
Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a liverpooli folyamatokat, célszerű vázlatosan áttekinteni a hazai, hasonló 
projektet, amelynek kontextusa közismert. A Pécs2010 EKF program megítélése nem egyöntetűen pozitív, 
ráadásul pontosan a döntéshozatal átláthatatlansága, nehézkessége miatt kapta a legtöbb szakmai kritikát. 

A kérdésre, hogy az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi döntéshozók miért nem találták meg az 
együttműködés tökéletes elegyét, nem adható rövid válasz. Az okok közül néhányat érdemes számba 
venni. Egyrészt, a magyarországi politikai kultúra helyzete, amelynek a tradíciók, a történelmi tudat, 
a motivációk, a normák, a csoportérzelmek, a szimbólumok ugyanúgy részét képezik, mint a speciális 
helyi politikai klíma (városvezetők elvesztése, időközi választás), a hiányzó partnerség és szolidaritás 
résztvevő intézmények és vezetőik között, döntéshozók és szintjeik között. Másrészt említhetjük 
a meghonosodott „panaszkultúrát”9, de ugyanúgy a „szívességkereskedelmet”10, vagy azt, hogy a 
minőségi kultúra fogyasztóinak aránya igen csekély11 az érintett településen. Harmadrészt, a finan-
ciális nehézségeket, amelyek feltérképezése nem ezen dolgozat íróinak feladata.

Tény, hogy az elmúlt időszakban a városok szükségszerű felértékelődése következett be az európai 
politikában, ugyanakkor a korábbi hierarchikus kapcsolatok szerkezete megbomlott, mivel egy-egy 
nagy központ körül erőteljes koncentrálódás figyelhető meg, illetve a városok közötti munkamegosz-
tás is megváltozik. (Rechnitzer; 2007) 

Pécs esetében, a kulturális alapú városfejlesztés azért szerepelt fő célként az EKF programban, mert a 
rendszerváltáskor bezárt bányák (urán- és szénbányák) óriási mértékű munkanélküliséget hagytak maguk 
után a térségben, a városok rangsorát tekintve pedig hatalmas presztízs veszteséget szenvedett el a baran-
yai megyeszékhely (Liverpool esetében is igaz, hogy a magas munkanélküliséggel küzdő város az EKF 
program segítségével kívánt enyhíteni komoly szociális és gazdasági nehézségein). Megszűnt ipari város 
lenni, de népszerűségét, épített örökségének szépségét ki kellett aknáznia, hogy élhető maradjon. 

A többszintű kormányzás aktorainak, a különböző politikai szektoroknak eltérő fontosságuk van 
a politikaalakítási folyamat egyes lépcsőin, és a Pécs2010 EKF program során jól kirajzolódott, hogy 
egy rossz döntés a személyeket, vagy finanszírozást illetően, milyen végzetesen késleltethette a Pro-
gram megvalósulását, akadályozhatta az együttműködést, a partnerséget a szereplők, a szintek között. 
Többször volt tapasztalható, hogy a vita és megbeszélés helyett irracionális utakra tévedt a folyamat, 
de jelentős pillanatokban mégis meg tudtak születni olyan döntések, melyek aztán visszahozták az 
esélyt a megvalósításra. Segítette mindezt a döntéshozók szakmai és emberi kvalitása. 

9 http://www.epiteszetma.hu/sites/default/files/belavaros-like-palyazat/ekf_elemzes.pdf, 8. old.
10 http://korrektorinfo.hu/fokusz/165-miert-beteg-a-magyar-gazdasag
11 http://www.epiteszetma.hu/sites/default/files/belavaros-like-palyazat/ekf_elemzes.pdf, 11. old.
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A Menedzsment végrehajtó, koordináló szereplőként igyekezett megoldani a feladatait, de racionális 
jövőképe sosem formálódott/formálódhatott. (Lásd, mára két jogutód szervezete van, egyikükbe öt eltérő 
történelmű, korábbi kulturális intézmény integrálódott.) Ugyanakkor, az elmúlt évek kitermeltek gyakor-
lott, alkalmas szakembereket, akik tovább építhetik a pécsi kulturális élet infrastrukturális hátterét, és 
tölthetik meg programokkal. Mindennek feltétele a döntéshozatalban a többszintűség további érvényesül-
ése, ami azért szükséges, mert 2010 nem egy programév volt, hanem kulturális alapú léptékváltás.

A gazdasági és társadalmi folyamatok összessége, a globalizáció és lokalizáció együttes jelenléte 
(glokalitás)12 új szerepeket szán a városoknak is, ami mindenekelőtt versenyhelyzettel jár, amelyben 
nem lehet jól szerepelni horizontális és vertikális együttműködés nélkül.

a livErpooli EkF
Az Európa Kulturális Fővárosa programok irányítása sok esetben hasonló kihívásokat állít a címet 
elnyerő városok elé, melyek megoldásának sikeressége igen vegyes képet mutat. Az Európai Unió 
Bizottságának utólagos értékelése alapján13 Liverpool EKF programja több vonatkozásban is sik-
eresnek mondható. A siker egyik kulcsa lehet, hogy célszerű az EKF programot beágyazni a hosszú 
távú kulturális stratégiába, a városfejlesztési stratégia részeként értelmezve. Liverpool megoldást 
keresett az ipari hanyatlás miatt bekövetkező társadalmi, gazdasági problémáiból adódó negatív 
városképének átalakítására. A kultúrában rejlő lehetőségek kiaknázása megfelelő eszköznek tűnt, 
melynek során a város kulturális értékeit a városrehabilitáció eszközeként alkalmazhatta. 

a kulTúra, minT a városrEhabiliTáció EszközE
A kultúra városfejlesztésben játszott szerepének felismerése már az 1970-es években elkezdődött. 
Nyugat-Európa városaiban jellemzően közös célkitűzés volt, hogy a polgárok számára minél szélesebb 
körben biztosítsák a kulturális létesítményekhez, tevékenységekhez való hozzáférést. Ettől az időszaktól 
kezdve a kultúrára egyre inkább úgy tekintettek, mint a város gazdasági és infrastrukturális fejleszté-
sének eszközére, mely abban nyilvánult meg, hogy különböző, kultúrához kapcsolódó infrastrukturális 
beruházások megvalósítására törekedtek (művészeti központok, koncerttermek, múzeumok). (Bianchini; 
1993) A 90-es évekre a kultúra gazdasági hatásainak hangsúlyozása háttérbe szorult, és ismét a helyi 
közösségek kulturális eseményekbe történő bevonására irányult a figyelem. (Scmidt-Jensen; 2007) 

A kulturális dimenzió városfejlesztési stratégiába történő megjelenítésének Evans három módját 
különbözteti meg. Első a „kultúra által vezérelt városfejlesztés”, ahol a kultúra a fejlődés motorját 
jelenti. A következő, a „kulturális városfejlesztés”, ez esetben a kultúra a városfejlesztési stratégia 
integrált része. Végül, a „kultúra és városfejlesztés”, melyben a kulturális tevékenységek kevésbé 
integráltak, inkább támogató szerepük van. Ezeknek a megközelítéseknek különböző kiindulópon-
tjuk, kiváltó okuk lehet.14 (Evans; 2005) Liverpool az első kategóriába sorolható. 

Az Egyesült Királyságban a kulturális szféra a közpolitika egyik kulcs elemévé vált az elmúlt 
10-15 évben. A nemzeti, regionális és helyi szint döntéshozói egyre nagyobb figyelmet fordítanak 
12 Joshua Meyrowitz - A glokalitás hajnala: A hely és önazonosság új élménye a globális faluban. Világosság 2005/6.
13 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/culture/2009/capital_en.pdf 
14 Például: projektek, különböző események (EKF), kulturális örökség megőrzése, fesztiválok valamint egyéb művészeti 

tevékenységek
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arra, hogy a kultúra a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés, a társadalmi integráció, a közös-
ségépítés előmozdítója legyen. (Griffiths; 2005)

Az elmúlt évek során nemcsak az EKF jelölési folyamatában15, hanem a kezdeti célkitűzéseiben 
is történtek változások. A program egyedülálló lehetőséget teremt a városok számára a megújulásra, 
imázsuk javítására. Bár kezdetben a szervezők nem számoltak azzal, hogy az EKF-nek évekkel később 
is lehet pozitív hatása, mégis a címet elnyert városokban a beruházások tervezése túlmutat az éves 
kulturális programok logikáján, hozzájárulva a város és környéke társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. 
Ez a dimenzió kapott egyre nagyobb jelentőséget az elmúlt években. A Bizottság egy 2010-ben készült 
tanulmányában16 az EKF példáján keresztül hívta fel a figyelmet a kulturális és a kreatív szektorba 
történő befektetés lehetőségeire.

livErpool
Más brit városoktól eltérően Liverpool második világháború utáni történelme rendkívül zűrzavaros. 
Különösen az 1980-as éveket jellemezte mély társadalmi, politikai megosztottság, amelyre a város 
konzervatív politikai vezetése és a kormányon lévő Munkás párt közötti konfliktus rányomta a 
bélyegét. Liverpool háború utáni gazdasági hanyatlásával jelentősen megnövekedett a szegénység 
és a munkanélküliség mértéke. A médiában Liverpool a társadalmi problémák szinonimájává vált. 
Ezt támasztja alá az is, hogy Merseyside kerületet a strukturális alapok 1. sz. célkitűzésén17 belül 
támogatásra jogosult régiónak minősítették az 1993-99, majd a 2000 és 2006 közötti periódusban. 
Liverpool számos esetben nyújtott be pályázatot városrehabilitációt célzó támogatások elnyerésé-
nek reményében. A 90-es évek közepére ezeknek a támogatásoknak köszönhetően elértek bizonyos 
sikereket, de Liverpoolt még mindig egyértelműen gazdasági hátrányok és társadalmi nélkülözésből 
fakadó különböző problémák jellemezték. (Jones-Heeg; 2004)

Az 1998-ban megválasztott Liberális Demokrata önkormányzati vezetés törekvése az lett, hogy 
szakítson a múlttal, és stratégiai alapon nyugvó, integrált megközelítést alkalmazzon a városi 
kormányzásban. Az önkormányzat által kiadott egyik dokumentumban megfogalmazták, hogy Liver- 
poolt elsőrangú európai várossá kívánják alakítani. Ennek érdekében létrejött a különböző helyi 
intézményekből álló, 23 tagú18 Liverpool Partnerségi Csoport. Az új vezetés ambiciózus jövőképe 
és a megerősített intézményi partnerség után éppen a megfelelő időben jött az EKF címre történő 
15 EKF jelölési folyamata jelentős változásokon ment keresztül a kezdetek óta. 2000 előtt a tagállamok kormányai dönt-

hettek arról, hogy mely város kapja meg a címet, a Bizottság pedig anyagi támogatást nyújtott a nyertes települések-
nek. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a 1419/1999. számú határozatban új kritériumrendszert dolgo-
zott ki, meghatározva, hogy a tagállamok milyen sorrendben jogosultak az esemény lebonyolítására. A soron lévő tag-
állam továbbítja jelölését az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, az érté-
kelésre, pedig a Bizottság egy szakértőkből álló testületet hoz létre. Ettől kezdve kapcsolódik a program hivatalosan 
az Európai Unióhoz. A pályázati feltételrendszer 2006-ban ismét módosult azzal a céllal, hogy színvonalasabb pályá-
zatok szülessenek. Az új kiválasztási rendszert a 2013-as EKF cím odaítélésénél alkalmazták először. 

16 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2942_en.htm 
17 A fejlődésben lemaradt régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának segítése.
18 Liverpool City Council, Government Office North West, North West Development Agency, Employment Service, 

Benefits Agency, Liverpool Health Authority, Merseyside Police, Merseytravel, Housing Corporation, Strategic Housing 
Partnership, Greater Merseyside Learning and Skills Council, Greater Merseyside Connexions Partnership, Liverpool 
Council for Voluntary Service, Community Regeneration Forum(two reps), Merseyside and Region Churches Ecumenical 
Assembly, Liverpool Chamber of Commerce and Industry, Confederation of British Industry,  Trade Union Congress, City 
Safe Partnership (Crime and Disorder Partnership), Liverpool Community College, Higher Education Institutions (Liver-
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pályázási lehetőség. (Griffiths; 2005). A helyi politikai elitváltással az új tervek meghatározása is 
megtörtént, melyek között elsőként szerepelt, hogy turisztikai célponttá alakítsák a várost. Mindezek 
következtében 1998 és 2002 között a gazdasági helyzet javuló tendenciát mutatott. (Jones-Heeg; 2004)

livErpool jElölésE 
Az Európai Unió Bizottságának határozata alapján az Egyesült Királyság 2008-ban lett jogosult 
az Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat lebonyolítására. 2000 szeptemberében az Egyesült 
Királyság kormánya versenyt hirdetett, amelynek nyertesét jelölte az Európa Kulturális Fővárosa 
címre. (Griffiths; 2005)

A brit kormány 2000-ben felállított kritériumrendszerében szám szerint 11 pontot határozott meg, 
melyekre a pályázatokban ki kellett térni. A határidőig, 2002 decemberéig 12 város nyújtotta be 
pályázatát.19 A tender értékelésére egy független bizottságot hoztak létre, melynek döntése alapján 
hat város jutott a második fordulóba. Itt további pontosításokat kértek a pályázóktól 2003. március 
végi határidőt meghatározva. (DCMS; 2003). Az erre a célra felállított értékelő bizottság látoga-
tást tett a pályázó városokban, illetve a városok képviselői prezentációk segítségével ismertethették 
pályázatukat. A végleges döntést 2003 júniusában tették közzé, mely szerint Liverpoolt jelölték Európa 
Kulturális Fővárosának. (Griffiths; 2005) Liverpool célja volt megismételni a „Glasgow effektust”, 
a kultúrát használva a gazdasági növekedés ösztönzésére, a társadalmi integráció visszaállítására, 
annak reményében, hogy a „Liverpool effektus” még nagyobb volumenű lesz. (Tucker; 2007)

A brit kormány kritériumait20, illetve a Liverpool által benyújtott pályázat alappilléreit21 az alábbi 
táblázat foglalja össze:22

1. Mi a város kulturális koncepciója? Liverpool Európa, Amerika és Afrika kulturális törésvonalainak 
peremén helyezkedik el. A kultúra rendkívül széles spektrumát 
képviseli, melynek gazdagítására törekszik. 2008-ra készülve, 
2003-tól minden évet egy-egy kulturális szegmens fog jelle-
mezni (tematikus évek).

2. Hogyan illeszthető ez a kulturális koncepció az európai kon-
textusba?

Liverpoolban megtalálhatók azok a problémák, kihívások, 
amelyek Európát is jellemzik. A városrehabilitáció, a munk-
anélküliség, az új technológiák bevezetése, a kulturális identitás 
azok a kihívások, melyekkel Liverpoolnak is szembe kell néznie. 
Ezek kezelésére a város számos európai (formális és informális) 
kapcsolatára fog támaszkodni.

3. Melyek a pályázat főbb témái, céljai? Liverpool központi témája: “A világ egy városban”.22 A pályázat 
célja Liverpool elsőrangú európai várossá alakítása, és lakosságának 
bevonása ebbe a folyamatba. További célja, hogy hosszú távú kul-
turális, gazdasági előnyökre tegyen szert a jövő generációi számára. 

pool University, Liverpool John Moores University, Liverpool Hope), Liverpool Vision (the Urban Regeneration Company). 
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/394971 

19 Belfast, Birmingham, Bradford, Brighton and Hove, Canterbury, Cardiff, Inverness, Liverpool, Newcastle-
 Gateshead, Norwich and Oxford.
20 Department os Culture, Media and Sport: European Capital of Culture 2008 Criteria and Information for Applicants
21 http://www.liverpool08.com/Images/tcm21-32519_tcm79-56880_tcm146-122188.pdf 
22 A szlogenhez kapcsolódva fontos, hogy a kikötővárosi szerep nemcsak a gazdasági és kulturális értelemben vett 

„világváros” státuszt biztosította Liverpool számára a késő 19. században, hanem ösztönözte mind a belső mind a külső 
társadalmi migrációt, azonban azt is meg kell jegyezni, hogy Liverpool ennek következtében, az ott élő nemzetiségek 
tekintetében az Egyesült Királyság etnikailag talán legszegregáltabb városa. A társadalmi problémákhoz szegénység 
és egyenlőtlenség társult. (Jones-Heeg, 2004)
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4. Milyen szervezeteket vonnak be? A pályázatot az önkormányzat Kulturális Társasága vezette. 
Támogatta az összes észak-nyugat angliai regionális szervezet, 
Merseyside kerületei, illetve minden fontosabb liverpooli 
intézmény. Liverpool művészeti, sport, “regenerációs” és más 
szektorainak intézményeit szintén bevonták az előkészületekbe, 
és kulcsszerepet szántak nekik 2008-ra is.

5. Hogyan fogja biztosítani a helyi közösségek részvételét, kül-
önös tekintettel az alulreprezentált csoportokra?

A helyi részvétel biztosítása Liverpool kultúrájának központi 
eleme. Bevált gyakorlat létezik már, amire építeni lehet. Olyan 
program kerül összeállításra 2008-ra és a felvezető évekre, amely 
a város változatosságát helyezi középpontba. A pályázat készí-
tésének tapasztalatai alapján állandó konzultációt alakítanak 
ki az önkéntesekkel, közösségi csoportokkal, ügynökségekkel. 
Megfelelő monitoring és értékelési mechanizmus bevezetését 
tervezik. 

6. Hogyan fogják bevonni az Egyesült Királyság más régióiban 
élőket, Európa és a világ más részeinek polgárait? 

A szereplők bevonása helyi és regionális résztvevők szoros 
együttműködésének kialakításán fog alapulni. Fontosnak tartják 
a kapcsolattartást más városokkal, beleértve Londont, az európai 
kulturális fővárosokat, illetve különböző városkonzorciumokat. 
Európai szinten Liverpool hasznosítani kívánja testvérvárosi 
kapcsolatait, valamint a művészeti, sport és oktatási intézmé-
nyek közötti kiterjedt kapcsolatrendszerét. Globális szinten 
Liverpool nemzetközi pozíciójára építenek, többek között a 
Kínával, Amerikával meglévő szoros kapcsolatokra, illetve az 
Afrikához, Arábiához fűződő összeköttetéseikre. 

7. Mekkora költségvetésük felső határa, hogyan fogják bizto-
sítani a forrásokat? 

A város célja a kulturális szektorra fordított kiadás növelése 
évente akár 4 millió fonttal, 2003 és 2008 között összesen 
22.5 millióval. Összességében a Társaság 22,6 millió fontban 
határozta meg a 2007 és 2008-as évek költségvetését. Ennek az 
összegnek nagy részét (mely a kereskedelmi és az állami szektor 
támogatásából származik) helyi szervezetekre bízzák.

8. Mi jellemzi a város kulturális/ közlekedési/ turisztikai 
infrastruktúráját, és hogyan kerülnek ezek hasznosításra, 
továbbfejlesztésre a program megvalósítása során? 

Liverpool arra törekszik, hogy valódi fesztiválvárossá váljon. 
Minden előfeltételük adott ehhez: épített környezet és kulturális 
infrastruktúra, nemzetközi színvonalú, tradicionális kulturális 
élet, különösen a vizuális művészeteket illetően, kiváló és tovább 
tökéletesedő turizmus és közlekedés. Globális elismertség meg-
szerzésére törekszenek. 

9. Hogyan fogja az eseménysorozat hasznosítani a történelmi 
örökségben, a városi építészetben, illetve a városi életminőségben 
rejlő lehetőségeket? 

Liverpool épített környezete kivételes, több 1-es fokozatú beso-
rolással23 rendelkező épülete van, mint Londonon kívül bármely 
más városnak; vízpartja felkerült a Világörökségi helyszínek 
javaslati listájára; az English Heritage24 választása is Liverpoolra 
esett. A pályázat benyújtásakor már széleskörű vizsgálat tárgyát 
képezték a meglévő kulturális programok, amelyek 2008-ra 
továbbfejleszthetők. 

10. Milyen innovatív/kreatív erőforrásokat alkalmaznának a 
különböző események disszeminációjának növelésére? 

A turizmus fontos iparág Merseyside-ban, a kultúra pedig 
szintén központi témája a városmarketingnek. A regionális 
dimenzió: Liverpool Manchesterrel és Észak-Nyugat Anglia 
többi részével való partnerségi kapcsolatai szintén kulcseleme a 
marketingnek. Az innovatív/kreatív megoldásokat a részletes, 6 
éves program tartalmazza.

Forrás: saját szerkesztés2324

23 Olyan épületek, amelyek felkerülnek a Különleges Építészeti vagy Történelmi Épületek Jegyzékébe. Három féle 
státuszba sorolják a Jegyzékben szereplő épületeket, melyben az első a „rendkívüli látványosság” http://www.culture.
gov.uk/images/publications/Principles_Selection_Listing.pdf

24 http://www.english-heritage.org.uk/ 
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EkF TapaszTalaTok 
az irányíTás nEhézségEi

A cím elnyerése után a Liverpooli Kulturális Társaságra bízták az EKF program megvalósítását. 
A Társaság személyzete a városi önkormányzat különböző osztályairól, annak alkalmazottai közül 
került ki. Az EKF irányítási problémái közé tartozott a Liverpooli Kulturális Társaság 2007-ben 
történt átszervezése, melynek előzménye, hogy vezetője és több ágazati igazgatója is lemondott. Min-
dehhez társult még az önkormányzat néhány magas beosztású tagjának (köztük a polgármesternek) a 
lemondása. A problematikus irányítási struktúra és a Kulturális Társaság bizonytalan státusza miatt 
az önkormányzat politikai problémák gócpontja lett. Az önkormányzat felelt a Társaság tevékenysé-
géért. Nem volt egyértelmű, hogy a Kulturális Társaság végül is része-e az önkormányzatnak vagy 
sem. Ez számos problémát okozott az önkormányzat vezetésének, és gyakran változott az álláspont a 
kérdést illetően. (Thompson; 2010) 

Fentiek alapján elmondható, hogy a megvalósítás során Liverpool sem tudta elkerülni a korábbi 
EKF városok által elkövetett hibákat. A pályázat kidolgozása helyi közösségek (üzleti, művészeti, 
kulturális intézmények) közreműködésével készült25, míg a program irányításából a Kulturális Tár-
saság létrehozásával gyakorlatilag kizárták ezeket a szereplőket. (O’Brien; 2010)

Alapvetően nem mondható túl jelentősnek a központi kormányzattal való együttműködés, bár a 
kulturális minisztérium hivatalosan támogatta a Liverpooli programot. Jellemzően az önkormány-
zatnak volt döntő szerepe, ami a szubszidiaritás elve szerint való. A kormányzattal a finanszírozást 
illetően zajlott párbeszéd, mert az önkormányzat 2008-2009-es költségvetésének hiányát 20 millió 
fontra becsülték.26 A regionális testületeknek, illetve a fejlesztési ügynökségeknek viszont fontos 
szerepe volt, hiszen az önkormányzat számos feladatot átruházott rájuk. 

Látszik, hogy Liverpoolban is a menedzsment és a politika szereplői közti feszültség feloldása 
volt az egyik legnehezebb feladat az EKF év kapcsán. A 2008-as évet tanulmányozó írások is ezt 
támasztják alá. (Hudson, Hawkins; 2006, Boland; 2010) A média sem könnyített a helyzeten, hiszen 
számos konfliktust és feszültséget generált.

a városimázs áTalakulása
2010-ben, az interjúkészítés évében27 még nem volt egyértelmű, hogy milyen hosszú távú hatások 
várhatók a programtól, de az világosan látszott, hogy az EKF hozzájárult a város arculatának átalaku-
lásához. Az EKF előtt működő partnerségek, hálózatok, kulturális együttműködések csak formálisan 
léteztek, de a program során ezek szorosabbá, hatékonyabbá váltak. Növekedett a kulturális alapú 
partnerségek száma, a meglévők átalakultak, újak jöttek létre, melyek bekapcsolódtak az EKF kuta-

25 Az EKF pályázatot készítő csoport alkalmazottai között volt számos önkormányzati tisztségviselő, tanácsadók, sza-
badúszó dolgozók, helyi, regionális kulturális intézményektől kirendelt személyek. 

26 Az EKF programra fordított összköltségvetés (122, 4 millió font) az alábbiak szerint oszlott meg: Liverpool Önkor-
mányzata 75, 1 millió fonttal járult hozzá a programhoz, amely az összköltségek 61, 3%a. Az EU támogatása 12,8 m. 
Font volt, azaz az összköltségek 10, 5 %-a. A költségvetés fennmaradó része az alábbiiakból tevődött össze: más hoz-
zájárulások: 18 m. Font (14, 7%), kereskedelmi programok: 12, 5 m. Font (10, 2%), egyéb (pl.: jegyeladások): 4 m. Font 
(3, 3). Forrás: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/culture/2009/capital_en.pdf 

27 Interjú Martin Thompsonnal, az Impacts08 programmenedzserével, Liverpool 2008-ban, Európa Kulturális Főváros-
aként szerzett tapasztalatairól. (interjú időpontja: 2010. 05. 28)
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tásba és támogatásokat kaptak a kormányzattól. A városról alkotott kép a médiának köszönhetően 
2008-tól már pozitív irányba mozdult el, mind országos, mind nemzetközi téren. A város megítélése 
a helyi lakosság körében szintén pozitív irányba változott. A kulturális intézmények sokkal erősebb 
pozícióba kerültek, hiszen 2008 előtt folyamatos volt (és azóta is az) az együttműködésük a tematikus 
évek keretein belül. 28 Rövidtávú hatásként már 2010-ben is számos előny kirajzolódott:
• a civilek bekapcsolódtak a kulturális szektorba 
• a médiában kedvező kép alakult ki a városról: „sokoldalú város”29 

• városszerte nőtt a helyi lakosság pozitív hozzáállása
• erős partnerségek jöttek létre, melyek 2008 után is fennmaradtak, új lehetőségeket teremtve a helyi 

adottságok megőrzésére, külföldi befektetők vonzására 
• a kultúra egyben a gazdasági fellendülés egyik motorjává vált, erős kötelék szövődött az egyetemek 

és a kulturális szektor között, közös kutatásokban vettek részt. (Thompson; 2010)

Felmérések támasztották alá, hogy az EKF cím a helyi lakosság körében széles körben ismert 
volt. Ennek elérése érdekében sokat tett a kormányzat, így a London centrikusság is oldódni kezdett. 
Emellett a média is hozzájárult az ismertség növeléséhez. 

Philip Boland 2010-ben megjelent, Liverpoolról készített tanulmányában a „hivatalos álláspont” 
ellenkezőjéről számolt be. A szerző a városközponttól távolabb eső lakótelepek30 látogatása során nem 
tapasztalta, hogy valami is utalt volna a közelgő kulturális események megrendezésére, ezenkívül az 
EKF még a közbeszéd tárgyát sem képezte a lakosság körében. Az EKF promotálása csak a városköz-
pontban volt érzékelhető, a peremterületeken szinte egyáltalán nem. A Kulturális Társaság egyik 
tagja arra is felhívta a figyelmet, hogy a kommunikáció nem volt megfelelő a lakosság irányába. 
Számos esetben a lakosság nem is tudott róla, hogy egy adott kezdeményezés az EKF projekt keretein 
belül valósult meg. A városközponttól távolabb élők úgy érezték, hogy nem részesei a központban 
zajló eseményeknek, őket mindez nem érinti. (Boland; 2010)

gazdasági haTások 
A liverpooli EKF program fő célja volt a látogatók számának növelése. Szándékuk az volt, hogy a 
turizmus a gazdaság egyik húzóágazatává váljon. Ennek megvalósítását egyrészt, közvetlen módon, 
a látogatóktól befolyt pénzösszegek biztosították, másrészt, közvetetten, a befektetők számára próbál-
ták vonzóvá tenni Liverpoolt, a város arculatának átalakításával. (Thompson; 2010) Számottevő volt a 
turizmus adataiban bekövetkező változás az előző évekhez képest. Összességében 9,7 millió látogatót 
vonzott a program 2008-ban.31 Ez a gazdaságra is pozitív hatással volt, hiszen 753 millió font bevétel 
tulajdonítható az EKF programoknak. Ennek nagy részét a városon, illetve a város-régión belül 
költötték el a látogatók, a fennmaradó részt az észak-nyugati régióban. (Thompson; 2010) A szélesebb 
értelemben vett régióban növekvő látogatókedv volt tapasztalható. Liverpool EKF eseménysorozata 

28 2003: Tanulás és a hivatalos jelölés éve, 2004: A bizalom éve, 2005: A tenger éve, 2006: Teljesítmény éve, 2007: Az 
örökség éve, Liverpool nyolcszázadik évfordulója, 2008: EKF éve, 2009: Környezet éve, 2010: egészség éve)

29 Korábban csak a labdarúgás és a Beatles kapcsán volt ismert
30 Speke, Garston, Halewood, Netherley, Norris Green, Croxteth, Toxteth
31 http://www.liv.ac.uk/impacts08/Papers/Creating_an_Impact_-_web.pdf 
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nagyszámú látogatót vonzott a városból, Merseysideból, az Egyesült Királyság más területeiről és 
külföldről egyaránt. A belföldi turisták számát illetően, az észak-nyugati régión kívülről érkező, 
közel három millió látogató 86%-a először járt Liverpoolban.  A közönség demográfiai összetétele 
széles kört fedett le. A felmérések alapján a programokat nagyrészt középosztálybeliek látogatták 
(tradicionális kultúra-fogyasztók). Hátrányos helyzetűek is nagy számban vettek részt a programo-
kon, továbbá az alacsonyabb társadalmi rétegekből származó látogatók száma kifejezetten magasnak 
mondható, az Egyesült Királyság más kulturális rendezvényeivel összehasonlítva. (Thompson; 2010)

Külföldi turisták esetében is sikerült jelentősebb tömegeket megmozgatni (2, 6 millió), amelyből 
1,58 millió Európán kívülről érkezett. Összességében a külföldről érkezők 97%-ának ez volt az első 
látogatása Liverpoolban. Továbbá 291 hivatalos nemzetközi delegáció érkezett a városba a felvezető 
évek, illetve a kulturális fesztivál éve során (2005-2008), azzal a céllal, hogy megértsék Liverpool 
kultúra által vezérelt városfejlesztési koncepcióját, valamint tanuljanak a város tapasztalatiból. Pécs 
esete a felvezető évek tekintetében sok párhuzamot mutat a liverpooli példával (lásd: 2006-2009-ig 
„A kulturális örökség éve, A tanítás és tanulás éve, A környezet és egészségkultúra éve, A vallási 
kultúra éve” témaköröket.).

Az alapvető gazdasági mutatók tekintetében (foglalkoztatottak, vállalkozások száma, ipari ter-
melés stb.) látszik, hogy maga az EKF év nem hozott áttörést, annak ellenére, hogy pozitív

hatással volt a gazdaságra. A kiskereskedelmi és kulturális szektorban foglalkoztatottak számát 
illetően azonban emelkedés mutatható ki.32

Az EU Bizottságának utólagos értékelése alapján Liverpool az EKF programot arra kívánta 
használni, hogy a város nemzeti és nemzetközi tekintetben is turisztikai célponttá váljon, átalakítsa 
a városról korábban kialakított negatív képet, és ennek pozitív hatásai a gazdaságban is megmutat-
kozzanak. Liverpool elérte céljait, hiszen megnövekedett a látogatók, illetve a beruházások száma, 
továbbá az angliai település újrapozícionálta magát világszínvonalú városként. (Thompson; 2010) 

összEgzés
Az EKF program különlegessége, hogy minden város saját prioritásaihoz, preferenciáihoz igazíthatja 
azt, így minden esetben újra meghatározható, hogy mit jelent az EKF, illetve milyen célokat lehet 
elérni általa. Az Európa Kulturális Fővárosa program jól mutatja, hogy a városfejlesztés milyen fontos 
eszköze lehet a kultúra. Különösen látványos változás érhető el olyan városok esetében, melyek súlyos 
gazdasági, társadalmi hátrányokkal küzdenek, és ezt minden döntéshozatalban szereplő szint és ágens 
felismeri. Liverpool számára a kitűzött cél a szélesebb értelemben vett városrehabilitáció volt. Pályáza-
tában ambiciózus ígéreteket tett a tervezett programsorozat gazdasági, társadalmi hatásait illetően. 
A város látványos megújuláson ment keresztül helyi, nemzeti és nemzetközi értelemben egyaránt. 

Ami az EKF többszintű kormányzásának tapasztalatait illeti, a kormányzattal nem alakult ki túl 
szoros együttműködés. A finanszírozási kérdések okoztak ugyan feszültséget, de a program megvaló-
sításában részt vevő különböző szereplők hasonlóan hangsúlyosnak értékelték az EKF nyújtotta 
lehetőséget, a hosszabb távú előnyök tekintetében. 

32 http://www.liv.ac.uk/impacts08/Papers/Creating_an_Impact_-_web.pdf 
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Az európai intézményekkel történő együttműködés vonatkozásában a Bizottság részéről az EKF év 
pozitív kimenetele volt fontos. Neki és a kormánynak is egyaránt az volt az elvárása, hogy kiemelten 
nagyobb hangsúly helyeződjön az európai dimenzióra. Az Európai Unió Bizottsága a Liverpooli 
programot értékelve megemlítette, hogy nagyobb figyelmet is helyezhettek volna az európai dimen-
zióra, amely nem volt külön célkitűzésként kiemelve, bár a programok kétségtelenül hozzájárultak az 
európai identitás erősítéséhez. A Testület kritikáját támasztja alá az is, hogy a Liverpool által készített 
eddigi legátfogóbb EKF értékelés33 sem tér ki az európai dimenzió vizsgálatára. 

A kormányzás partneri modelljének alkalmazása terén viszont kezdetben kifejezetten jól szerepelt 
Liverpool. A kulturális szektor lehetőséget kapott arra, hogy szerepét megnövelje a város vezeté-
sében 2008-ban és a felvezető évek során is. A megvalósítás során az EKF irányításából azonban 
már kiszorultak a partnerek. Ennek ellenére a civil társadalommal, alkotó közösségekkel kialakított 
partnerségekkel olyan hosszú távú együttműködések sora alakult, melyek biztosítják a kulturális sze-
ktor új szerepének fenntartását. A liverpooli megközelítés, amely a város újrapozícionálását tűzte ki 
célul, sokszereplős együttműködések összetett hálózatához vezetett. Ennek okán sokszor emlegetik 
a liverpooli programot, mint a legsikeresebb EKF projektek egyikét. Az EKF program eredmé-
nyeként szemléletváltás is történt, hiszen a kultúra szerepe átértékelődött, és gazdasági változások 
előidézőjeként is tekintenek rá.

Liverpool 2008-as szereplése és az azt előkészítő döntések inkább kimerítették a többszintű 
kormányzás fogalmát, mint a pécsi példa során megfigyelhető volt, mivel hatékonyabban tudták 
kiaknázni a szakmai partnerek szellemi potenciálját, és a közös cél elérése érdekében cselekedett a 
politika és a civil szféra is. Mindennek hatékonysága a program ismertségében, elfogadottságában és 
megítélésében is nyomott hagyott. 

Összességében elmondható, hogy Liverpool sikeresen használta az EKF programot nemcsak 
a városkép átalakítására, amely egyértelműen pozitív hatással volt a helyi gazdaságra, hanem az 
együtt és több szinten kormányzás tekintetében is, legalábbis a felvezető években. Ez a kormányzási 
technika is determinálta, hogy a lakosság körében szintén megtörtént a kulturális léptékváltás, tehát 
a „Liverpool effektus” megvalósult. 

33 A dokumentum címe „Impacts 08”, melyben két liverpooli egyetem tette közzé kutatási eredményeit. Célja a kultu-
rális fesztivál évében, valamint az azt megelőző öt évben, a városban végbement változások értékelése volt. A vizs-
gált területek, közé tartozik a gazdaság, illetve a turizmus, de olyan területek is, mint az állampolgári részvétel, város 
imázs, növekvő kulturális fellendülés.
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Kovács Gyöngyi

A fenntarthatóság vizsgálata 
a magyar éttermek körében

1. Bevezetés
A turizmus zöldülése, fenntarthatóságának megvalósítása lassan évtizedek óta központi szerepet 
játszik a szakmai kutatások, az oktatás, a különböző turisztikai szervezetek és egyre inkább a turisták 
körein belül is. A fenntartható turizmusfejlesztés, a felelős magatartásmód értelmezése, definiálása, a 
klasszikus turizmuselméletbe ültetése valamint az etikus viselkedésmód érvényesítése számos prob-
léma forrása mind a tudományos megközelítés, mind a kivitelezés szempontjából. A zöldülési hullám 
intenzitása minden területen eltér, alkalmazásának háttere, okai is személyre szabottak a turizmus 
résztvevői között. Az érintettség azonban megkérdőjelezhetetlen. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a különböző zöld intézkedések – nemzeti parkok alapítása, 
újabb desztinációk megjelenése, az internetes technológiák térnyerése – között eltörpült a szál-
lodák szerepe. A fenntarthatóság eszméje a szállásadók körébe lassan gyűrűzik be, az eddig elért 
eredmények száma elmarad az ágazat más képviselői mögött. Pedig a következetesen vezetett zöld 
szállodák képesek a legerősebben befolyásolni a szakma, a konkurencia, a kiszolgáló ágazatok és a 
turisták viselkedését. Élénkíthetik az egész régió/desztináció turizmusát, hosszú távú gazdasági és 
erkölcsi hozamot biztosítva. Ennél is lehangolóbb az éttermek felelősségének szinte teljes hiánya. 
Kulcsszerepet játszanak a turizmusban, mindemellett legtöbbször gyors bevételforrásként kezelik 
üzemeltetőik, fel sem mérve a lehetőséget, amit a régió munkavállalóinak, non-profit szervezeteinek 
és termelőinek nyújthatnának. 

Figyelembe véve a fenntarthatóság pilléreit, illetve mindvégig szem előtt tartva – a környezeti 
és a társadalmi tényezők mellett – a gazdasági egyensúly, folyamatos, kiegyensúlyozott növekedé-
sének fontosságát a legfontosabb kérdés, hogy miként lehet a gyakorlatban érvényesíteni mindezt. 
Az elméleti ismereteket egy a magyar éttermek körében folytatott kutatás eredményei igazolják és 
visznek egyre közelebb a kérdés megválaszolásához, miszerint a zöld éttermek hazánkban működő 
vállalkozások vagy csak a jövő hírnökei.
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2. Felelősségteljes gasztronómia – zöld éttermek
Az elmúlt évtizedek során bekövetkezett gasztronómiai átalakulás, a táplálkozáskultúra változásai 
természetesen óriási hatást fejtettek ki a turizmusra is. Az új trendek megjelenése, az egészséges 
életmód térnyerése, az igényesség, a nemzeti konyhák sajátosságainak a megerősödése és emellett a 
standardizált franchise láncok stabil piaci pozíciója is bizonyítják a szektor fontosságát a turizmusipar 
berkein belül. A gasztronómiai fesztiválok, programok színesítik a turisztikai kínálatot, a fogadó 
közösség kultúráját könnyed formában mutatják be a vendégeknek, erősítik a helyi közösséget, bevé-
teleket teremtenek. A falusi turizmus egyik alappillérét jelentik a háznál előállított élelmiszeripari 
termékek, amely készítésében a turista is részt vehet, és amelyek értékesítésével a gazda is kiegészítő 
jövedelemhez jut. (Fehér et. al. 2010) 

A szálláshelyekhez hasonlóan, a vendéglátó egységek is relatív nagy környezetszennyezők, ha 
tevékenységüket nem fenntarthatóan folytatják, igen nagy terhelést jelenthetnek a környezetük 
számára. Az ágazat összefonódásának szintje az élelmiszeriparral megköveteli, hogy adott esetben 
a tevékenység egészét az alapanyagok termelésétől követve vizsgáljuk és egységként kezeljük. 
Eszerint az éttermek felelőssége nem az alapanyagok feldolgozásának módjánál kezdődik, hanem 
– működő egység esetében – a beszerzés forrásának alapos vizsgálatánál. Új egység létesítésénél 
azonban az étterem helyének kiválasztásánál, az építkezéshez felhasznált anyagok megválogatásánál, 
az épület energiafogyasztásának tervezésekor és a folyamatos környezetbarát fenntartás során, már 
a kezdetektől érvényesíthetőek a fenntarthatóság elvei. Az üzemeltetés természetesen rejt magában 
olyan specifikus elemeket, amelyek kiemelése egyrészt segíti az éttermeket az üzlet stratégiai átal-
akításában, hosszú távú, fenntartható vezetésében, másrészt tökéletesen alkalmazhatóak a szállodák 
vendéglátó egységeire (éttermek, bárok, rendezvények) is. A tény, hogy egy ételek előállításával és 
az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó egységnek helyet adó épületnek átlagosan kettő 
és félszerese a négyzetméterenként számolt energia kibocsátása, mint egy hagyományos épületnek, 
indokolja, hogy az éttermek környezetbarát üzemeltetésével is kiemelten foglalkozzon a turisztikai 
szakma. (Ham–Lee 2011)

Bár a vendégek egyre inkább érzékennyé váltak a környezeti kérdésekre, a szektor zöldülése 
mégis jóval később kezdődött meg, mint az a szállodaiparban tapasztalható volt. Ennek oka több 
tényezőre visszavezethető. Az éttermek tulajdonosi struktúrája jóval elaprózottabb, mint a szálláshe-
lyek esetében, így az irányítás is szubjektívebb alapokon nyugszik. Az éttermek a gyorsan megtérülő 
beruházások közé tartoznak, különösképpen, ha turisztikailag frekventált területen létesítik őket. 
A színvonal esése vagy éppen szinten tartása és az újabb beruházások hiánya jellemzi az éttermek 
nagy részét. Ez az üzletpolitika szinte teljes mértékben kizárja a környezetbarát megoldások meghono-
sítását az éttermek többségében. A gazdasági recesszió is számos étterem bezárását eredményezte, 
illetve olyan mértékű forgalomcsökkenéshez vezetett, amely meggátolta a tervezett beruházásokat. 

A zöld éttermekre való igény párhuzamosan jelentkezett a színvonalas alapanyagokból készülő 
élelmiszerek megjelenésével. Azok a tudatos fogyasztók, akik vásárlásaik során is figyelmet 
fordítanak az élelmiszerek összetételére és származási helyére, megjelentek az éttermekben és 
keresletet támasztottak az un. „zöld ételek” iránt. A fogyasztók többsége hajlandó többet költeni 
a bio és a helyi termesztésű ételekre. (Case 2008) Az Egyesült Államokban az elkövetkező évek 
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trendjének egyértelműen a helyi termelésű alapanyagokat emelték ki. A fiatal generáció képviselői 
a tengerentúlon és Európa szerte is stabil bázist nyújtanak a zöld éttermeknek. (Kovács–Kerekesné 
2012) Tudatosságuk, nyitottságuk és informáltságuk szükségszerűen formálják az éttermek zöldülési 
folyamatát. A jelenséget erősíti az a trend is, miszerint a társadalmi élet helyszínei közül az éttermek 
tovább erősödtek, a vendéglátóegységek az ünnepek színteréből a hétköznapok helyszíneivé léptek 
elő. (Jang et. al. 2011) 

Az éttermekben kínált „zöld étel” szűken értelmezett definíciója az organikus-helyi-fenntartható 
hármast jelenti (LaVecchia 2008). A The Green Restaurants Association (Zöld Éttermek Szervezete) 
segít az éttermeknek a fenntartható kínálat kialakításában, a beszállítók felkutatásában és a kom-
munikációban. Tevékenységük az üzemeltetés minden aspektusára kiterjed, melyet az 1. táblázat is 
jól példáz.

1. táblázat: A zöld éttermek fenntarthatóságának területei
környezeti 
kérdések

Felhasz-nált 
termékek

kemikáliák
ételek és 

italok
energia 

felhasználás
vízhasználat

épület-
tervezés

Hulladék-
kezelés

Túlnépesedés, 
iparosodás

Papír Tisztítószerek
Organikus/bio 

ételek

Nagy 
fogyasztású 

berendezések

Ételek 
előállítása

Új beruházá-
sok

Hulladék men-
nyiségének 
csökkentése

Légszen-
nyezés, ózon 
problémák

Műanyag Textíliák
Helyi 

alapanyagok
Higiénia

Légkondi-
cionáló 

berendezés
Felújítás

Újrahaszno-
sítás

Vizek 
szennyezése

Polisztirol 
termékek, 

habok
Rovarirtók

Vegetáriánus 
és vegán 

ételek
Világítás

Mosogatás/
öblítés

Komposztálás

Erdőirtás

Gyertyák, 
chafing 
krémek, 
paszták

Halak és 
tenger 

gyümölcsei
Hűtés/fűtés Hűtőgépek

Talajok 
átalakulása, 

elsivatagosodás

Genetikailag 
módosított 

élelmiszerek

Szén-dioxid 
kibocsátás

Biodiverzitás 
csökkenése

Klímaváltozás

Forrás: saját szerkesztés a Green Restaurant Association ajánlásai alapján

Az Egyesült Államokbeli, évtizedek óta működő példa ellenére nem alapítottak átfogó szervezetet 
az éttermek fenntarthatósági igyekezetének elősegítése, támogatása érdekében. A zöld éttermek így 
a management elkötelezettsége, megfontolt marketingszempontok vagy a szükség szülte egységek. 
Utóbbi a még ipari turizmustól mentes, autentikus, zárt közegekben fordulhat elő. A szervezettség 
hiányának köszönhető az a paradoxon is, hogy napjainkban a legzöldebb éttermek a leginkább éppen 
a környezetkárosításuk miatt támadott gyorsétterem láncok, amelyek megtehetik, hogy magas bevé-
teleik bizonyos százalékát zöld promócióra, akciókra költsék. 

2.1. zöld praktikák az éttermekben – Víz és hulladék
Az étteremüzemeltetés gyakorlati praktikáinak sora természetesen hosszú távon a költségeket is 
képesek redukálni. A zöld praktikák három pilléren állnak: egészség, környezet és társadalmi hatá-
sok, amihez negyedikként a gazdasági érdek, mint racionális üzleti cél társul. (Ham-Lee 2011)
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• Édesvíz felhasználás és megőrzés
A főzés során elpazarolt víz mennyiségének csökkentése, a mosogatás optimalizálása és a hűtőgépek 
cseréje rengeteg megspórolt édesvizet eredményezhet. A még felhasználható vizek hasznosítása (WC-
öblítés, virágok és a kert locsolása) és a környezetbarát-elvű víztisztító berendezések alkalmazása a 
költségcsökkentés egyik legjobb módja.

• Hulladékcsökkentés és újrahasznosítás
Az étterembe bekerülő áruk gyakran fölöslegesen túl vannak csomagolva. Nagyobb kiszerelés ren-
delése esetén (rostos gyümölcslé koncentrátumok, friss gyümölcs és zöldség, helyi pékáru, hús) a 
csomagolóanyag mennyisége is csökken. Egyenként/porciónként árult élelmiszerek (ketchup, cukor, 
lekvár, méz, citromlé) helyett adagoló eszközök, nagyobb, tetszetős tárolók használata is csökkenti a 
hulladék mennyiségét. 

A konyhai hulladék (zöldségek és gyümölcsök héja, tojáshéj) komposztálható, a nem értékesített, 
de még használható ételek, élelmiszerek (megmaradt napi menü, pékáru, nem kifogástalan kinézetű, 
de minőségében jó zöldség és gyümölcs) jótékonysági célokra is felajánlhatóak. (Tzschentke et. al. 
2008) A használt zsiradék és sütőolaj helytelen kezelése hatalmas terhet ró a környezetre, esetükben a 
szabályok betartásával, gondos gyűjtéssel ez teljesen kiküszöbölhető. A moslék hasznosítása szintén 
szigorú szabályozás alá esik, mennyisége nagyban csökkenthető az étteremben árult adagok csök-
kentésével, a vendégigények folyamatos követésével. 

2.2. zöld praktikák az éttermekben – ételek 
A zöld étterem kulcsa az ételek minőségében keresendő. Több tényező együttes jelenléte szükséges 
a teljes körű fenntarthatóság kivitelezéséhez. Kerülni kell a konyhában a fagyasztott, kétes eredetű, 
félkész és túlfinomított alapanyagok használatát, ez nem csak fenntarthatatlan, de az üzlet alacsony 
színvonalát is bizonyítja. 

• Ételek
Az étlap kialakításánál minél több vegetáriánus és vegán fogást kell a kínálatba építeni, hiszen sokan 
környezeti okokból tértek rá a húsmentes étkezésre. A főszakács rátermettségét bizonyítja, ha válto-
zatos, zöldség/gabona alapú ételsort alakít ki, és az étteremnek is kevesebb kiadást jelent, mivel hússal 
dolgozni, azt beszerezni és tárolni mindig jóval költségesebb, mint ugyanazt a friss zöldség esetében.

A fenntarthatóság legjobb bizonyítéka, ha az étterem erőfeszítéseket tesz, hogy a felhasznált alapa-
nyagait helyben szerezze be. Fel kell kutatni a termelőket, farmereket és közvetlenül tőlük (kiiktatva 
a kiskereskedők és nagykereskedők hasznát), a személyes kapcsolat ápolásával, a minőség folyamatos 
ellenőrzésével beszerezni az alapanyagokat. 

Természetesen az étlap összeállításánál is figyelemmel kell lenni rá, hogy ne legyenek olyan 
ételek, amelyekhez több száz/ezer kilométereket kell utaztatni az árukat. Ez a szállítás a szén-
dioxid kibocsátás mellett a termék minőségromlásához is vezet, illetve nagy mennyiségű kemikália 
használatát igényli. A helyi termelők bevonása az egész régió gazdaságát fellendíti, a speciális ételek 
extra vonzerőként szolgálnak. A termék minél kisebb beszállítótól származik, annál biztosabb, 
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hogy nincsen génmódosítva, hormonokkal, növényvédőkkel kezelve, az állatok etikusan voltak 
tartva. Minderre különös figyelmet kell fordítani a termelővel való megállapodás alkalmával. Ha 
nincs lehetőség helyi farmerekkel együttműködni (nagyvárosokban), akkor érdemes csatlakozni egy 
közeli kisebb település élelmiszer-termelői hálózatához, ahelyett, hogy hipermarketből szerezné be 
az alapanyagokat. Ha mégis utóbbi maradna a megoldás, akkor ökologikus gazdálkodásból származó 
(bio) védjeggyel ellátott terméket kell választani és törekedni arra, hogy az áruk közül azt vásárolja 
az étterem, amelyik a legkevesebbet utazott. A helyi termékek kínálása, népszerűsítése erősíti a 
turistában a hitelesség érzését, kapcsolódási pontot jelent a kultúrához. Az előállított élelmiszerek 
szuvenírként való értékesítése is a fenntartható turizmus egyik kulcstényezője. (Sims 2009)

A Fair Trade termékek árusítása is újabb követ jelent a zöld étteremmé válás útján. Azon növények 
értékesítése, amelyek a Földnek csak bizonyos részén teremnek meg, legtöbbször nagy multina-
cionális cégek koordinációja alatt állnak. A kávé-, kakaó-, teaültetvények dolgozói döntő többségben 
kizsákmányolt helybeliek, akik az értékesített termék árának töredék részét kapják csak meg. Ezt 
kiküszöbölendő jött létre a Fair Trade szervezet, mely a kiskereskedőket és nagykereskedőket többsé-
gében kiiktatja az értékesítési láncból, így a termék árának nagy része a termelőnél maradhat. A 
termék minősége is jóval magasabb, gyakran nyerik el a bio minősítést is. (European Fair Trade 
Association)

2.3. zöld praktikák az éttermekben – egyéb beavatkozási pontok
• Energiafelhasználás
Az étterem folyamatos működéséhez szükséges berendezések energiatakarékos üzemeltetése 
(mozgásérzékelő világítás, optimalizált légkondicionálás, fűtés), környezetbarát energia használata 
(napelemek, geotermikus/szél energia) és energiatakarékos gépek (hűtőgépek, sütők) beszerzése 
nagyban csökkenti a költségeket, hosszú- és középtávon mindenképpen megtérülő befektetést jelent. 
Az áruk beszerzésének, ételek kiszállításának ésszerű megszervezése az üzemanyag mennyiségének 
csökkenését eredményezi. (Zobor 1995)

• Kemikáliák
A takarító- és mosószerek megválasztásával sokat tehet az étterem a környezetért, a kibocsátásra 
kerülő szürke víz és szennyvíz mérgezőanyag-tartalmának csökkentésével. A használt textíliák szín- 
és szennyeződés alapján való szelektálása és kezelése a mosások sűrűségét csökkenti, ésszerűsíti. 

• Szervezeti intézkedések
A személyzet érdekeltté tétele meghatározó a zöld menedzsment kialakításában. Folyamatos ösz-
tönzésüknek, oktatásuknak multiplikátor hatása lehet, ami egy letisztult, egységes zöld profilt 
eredményez az étteremnek. A kifelé kommunikált fenntarthatóság a partnerek és a helyi lakosság 
tiszteletét és elismerését vonzza maga után. Részvétel jótékonysági akciókon, helyszín biztosítása 
különböző zöld rendezvényeknek, önkéntes programok támogatása megerősíti az étterem pozícióját 
a térségben. Szelíd, lassú, de eredményes módja lehet ez a vendégek gondolkodásmódjának változta-
tására is. (Han et. al. 2011)
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3. zöld éttermek magyarországon – a gyakorlat
A Károly Róbert Főiskola Turizmus-vendéglátás alapszakos és Vendéglátó szakmenedzser hallgatói-
nak segítségével 2012 tavaszán feltérképezésre került a hazai éttermek egy része (a kérdőív teljes 
terjedelmében az 1. mellékletben található). Az éttermek vezetői által kitöltött kérdőívek többek között 
a vállalati fenntarthatóságot, a menedzsment környezeti érzékenységének fokát és a már alkalmazott 
zöld gyakorlat különböző elemeit vizsgálta. A 293 elemből álló minta tartalmazott kis üzleteket, 
konferenciaközpontot és esetenként szállodák éttermeit egyaránt. Követelmény volt azonban az ülő 
fogyasztásra kialakított vendégtér, a saját melegkonyha és az étlap, így a gyorséttermek, reggeliztetők 
és büfék nem vettek részt a kutatásban. A vizsgált éttermek döntő többsége hazánk keleti részén 
(Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld tervezési-statisztikai régiók) illetve a fővárosban 
találhatóak. Az étterem méretéről és elhelyezkedéséről a 2. táblázat és az 1. ábra nyújt további infor-
mációt.

2. táblázat: Az éttermek mérete

étterem vendégterének befogadóképessége (fő) kitöltött kérdőív (db)
0 – 50 38

50 – 100 127
100 – 200 95
200 – 350 20
350 – 500 9
500 felett 4

Forrás: saját szerkesztés

1. ábra: Az éttermek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés

A zöld megoldások gyakorlati alkalmazásának több ígéretes jelét is mutatják az éttermek. Többsé-
gük használ energiatakarékos izzót és környezetbarát tisztítószert is. Számos helyen megtalálhatóak 
a víztakarékos csapok és wc-k és a megkérdezett vendéglátó egységek több mint felében alkalmazzák 
a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosított papírtermékeket és az energiatakarékos konyhai 
felszereléseket, berendezéseket. Várhatóan, a megújuló energiaforrások használata végzett az utolsó 
helyen, bár mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy többen felismerték ennek a fontosságát is. 
A 2. ábra illusztrálja az említések számának sorrendjében a környezetbarát megoldásokat a magyar 
éttermekben.
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2. ábra: Az éttermekben alkalmazott zöld gyakorlatok

Forrás: saját szerkesztés

A magyar vendéglátásban dolgozó szakemberek mentalitása, a zöld filozófiához való hozzáállása 
három kijelentéssel lett felmérve, amivel a vezetők vagy egyetértettek, vagy sem. Válaszaik (3. ábra) 
bizonyítják a nagy mértékű szkepticizmust a témával kapcsolatosan, illetve az informáltság alacsony 
szintje is tetten érhető, különösen az első és a harmadik kijelentésre adott válaszoknál.

3. ábra: A vendéglátósok véleménye a zöldülésről

Forrás: saját szerkesztés

A zöld gyakorlat utolérhető a mindennapi üzemeltetés olyan apró mozzanataiban is, mint a kínálat 
kialakítása vagy a használt sütőzsiradék kezelése. Az alábbi, 4. ábra mutatja a legjobban, hogy az 
ételkínálat kialakítása, a beszerzés forrása és a zöld gasztrotrendek követése mennyire nyilvánul meg 
a mai magyar éttermek körében bizonyos tételek kiemelését vizsgálva.
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4. ábra: A kínálat elemei a környezetvédelem tükrében

Forrás: saját szerkesztés

3.1. Budapesti versus vidék – a fejlődés eltérő útja
A 293 elemből álló minta heterogén összetétele miatt az apró különbségek rávilágítására egy közelítő 
módszerre volt szükség. Összeállításra került egy 60 étteremből álló lista, amely alapos válogatás után 
(döntően árszínvonal és méret) homogén mintának tekinthető. A 30 fővárosi és 30 vidéken található 
étterem fenntarthatósági gyakorlatának összehasonlítása – melyet azonos kérdőívvel végeztem – több 
pontban is jelentős különbségeket fedett fel. Az éttermek területi eloszlását az 5. ábra mutatja. 

5. ábra:Az éttermek földrajzi elhelyezkedése megyékre/kerületekre osztva

Forrás: saját szerkesztés 

A vizsgálat alá vett faktorok száma magasabb volt, mint a nagy minta esetében. Az éttermek 
méretét tekintve, többségük a közepes méretű (150 férőhelynél kisebb) egységek közé tartozik. Megál-
lapítható, hogy a vidéken található éttermek átlagosan nagyobb vendégtérrel rendelkeznek, mint a 
budapestiek és nagyobb arányban üzemeltetnek kerthelységet is. (3. táblázat). A vendégkör összeté-
telében már jelentős különbség fedezhető fel, ugyanis a vidéki éttermek a magyar vendégek arányát 
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jóval alacsonyabbra becsülték, mint a fővárosiak. Levonható a következtetés, hogy az étterembe járás 
kultúrája jóval erősebb Budapesten, mint a vidéki területeken, melyet természetesen számos tényező 
befolyásol (jövedelmi helyzet, tradíciók, háztáji gazdaság, stb.). Utóbbiak elhelyezkedése nem ad 
okot arra, hogy csupán az átutazókra, kamionosokra építsenek, bár a legtöbbször említett látogatók 
küldő országából is erre lehetne következtetni. Budapesten a külföldi vendégkör döntő többségét a 
Nyugat-európai turisták alkotják, míg a vidéki éttermek tulajdonosai nagy számban említették keleti 
szomszédainkat és a szovjet utódállamok képviselőit. 

3. táblázat: Éttermek mérete, vendégkör összetétele

Budapest vidék
150 főnél kisebb befogadóképességű vendégtér (db) 26 25

Átlagos kapacitás (150 főnél kisebb éttermek esetében) 70 84
Kerthelység (db) 22 25

Vendégösszetétel (magyar%) 74,5 57,2

Az 5 legtöbbször említett nemzet
 a külföldi vendégek közül

Német
Angol

Francia
Olasz

Osztrák

Német
Román
Osztrák
Lengyel
Szlovák

Forrás: saját szerkesztés

A vizsgált éttermekben alkalmazott zöld gyakorlatok nagy különbségeket nem mutattak a két 
csoport között. Ez pozitív eredmény a környezettudatosság alkalmazásának tekintetében, hiszen 
rácáfol arra a feltevésre, miszerint a haladó gondolatok, gyakorlatok csak a főváros területén kerül-
nek alkalmazásra. A vizsgálat alá vont gyakorlatok (4. táblázat) okai nem lettek feltárva, így arra 
nem derült fény, hogy a fenntarthatóság elvei vagy a racionális gazdasági előny, esetleg a tradíciók 
játszották a főszerepet a management döntésében. A táblázat utolsó három sorában szereplő tételek 
összevetésre kerültek az adott étterem étlapjával is. Bár a kérdőíven egyértelműen regionális (adott 
térségre jellemző, speciális) étel volt feltűntetve, melyet a vidéki éttermek étlapjai sorra alá is 
támasztottak (Mátrai Borzaska, Palócleves, Kárpátaljai tál, stb.), a fővárosiaknál ez már nem volt 
ennyire egyértelmű, a legtöbb esetben csupán standard magyar ételek szerepeltek az – egy-két helyen 
túlszofisztikált – étlapon (borjúpörkölt, gulyásleves, Budapest bélszín). A kérdőívek kitöltőink teljes 
hitelességét a BIO ételek használatára vonatkozó ételek tovább gyengítették, ugyanis sem a budapesti, 
sem a vidéki éttermek közül nem volt egyetlen vendéglő, ahol az étlapon szerepelt volna, hogy az 
adott fogás (vagy bizonyos alapanyaga) ökológiai gazdálkodásból származna. 

4. táblázat: Zöld gyakorlatok

Budapest vidék
Energiatakarékos izzók 30 29

Szelektív hulladékgyűjtés 17 20
Környezetbarát tisztítószerek 22 25
Víztakarékos csapok, wc-k 23 22

Újrahasznosított papír 17 19
Regionális specialitás az étlapon 28 29

BIO alapanyagok használata 16 17
Szezonális étlap 28 24

Forrás: saját szerkesztés
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A kutatás egyik bázisának számító kérdéskört a beszerzések forrása és távolsága az étteremtől 
alkotta. Az áruk frissessége, eredetének biztonságos kiléte, az alapanyagok forrásának ismerete és 
az utaztatott termékek által megtett kilométer döntően fontos információ a végül felszolgált étel 
fenntarthatóságának oldaláról. Magyarországon több színvonalas étterem is kifogásolja a minőségi 
alapanyagok meglétét, illetve azok folyamatos, megbízható szállításának biztosítását. (Fehér et. al. 
2010) Díjnyertes éttermeink többsége inkább szállíttatja külföldről az áruit, mint felkutatná a helyi 
beszállítókat. Ennek sajnos sem a kultúrája, sem egy kiépített háttérintézménye/infrastruktúrája ninc-
sen hazánkban. A beszerzéseket a legtöbben a lehető legegyszerűbb módon intézik. Az alapanyagok 
szállítása döntően két módon történhet egy étterem esetében. Az első megoldást, miszerint a vendég-
látó egység vezetője/alkalmazottja szerzi be a különböző kereskedésektől az árut, általában vegyesen 
alkalmazzák a második lehetőséggel, a partner szállítási szolgáltatásával. Hazánkban a vendéglőkre 
specializálódott nagykereskedés (Metro) 12 egységének valamelyike népszerű megoldás az alapan-
yagok beszerzésére vidéken és Budapesten egyaránt. (5. táblázat) A szupermarketek, hipermarketek 
már nem játszanak olyan nagy szerepet a vendéglátás kiszolgálásában. A speciális kiskereskedők 
(kávészaküzletek, különleges fűszerboltok) felkeresését azonban a vidékiek jóval ritkábban választják, 
mint lehetséges opciót, mint a fővárosiak. Bevallásuk szerint az éttermek vezetői sűrűn látogatják a 
helyi termelőket, piacokat, ami mindenképpen pozitív trendként értékelhető napjaink vendéglátásá-
ban. A nagy márkák, monopol helyzetben lévő cégek képviselői (Coca-cola, Matusz-Vad) az éttermek 
döntő többségébe szállítanak, ez hazánkban nagyon nehezen/drágán lenne csak kikerülhető. 

5. táblázat: Beszerzések

Budapest vidék
Metró áruház 20 22

Étterem szállítHipermarket, szupermarket 6 10
Speciális kis/nagykereskedés 17 3
Helyi piac, termelő, őstermelő 25 27

Országos szállító 23 27 Partner szállítHelyi szállító 15 20

Forrás: saját szerkesztés

Mindebből világosan látszik, hogy egyéni erőfeszítések és törekvések vannak a friss alapanyagok 
beszerzésére, igény lenne egy fenntartható rendszerre, ami kizárja a tízezer kilométereket utaztatott, 
esetlegesen génmódosított vagy egyéb módon szennyezett élelmiszerek felhasználását. Sajnos azon-
ban napjainkban az étteremtulajdonosok, akik hosszú távra terveznek, számos akadályba ütköznek 
ezen a téren és segítségre is aligha számíthatnak. A külföldön működőképes közösségi bevásárlások, 
a régiós alapon működő megállapodások hazánkban még váratnak magukra.

4. összegzés
A kutatás rámutat, hogy van remény a magyar gasztronómia környezetbaráttá tételére, bár még szá-
mos évtizedes berögződést, hibás és már kevésbé divatos tényezőt el kell hagyni és helyettük a világ 
vezető gasztronómiai trendjeit minél inkább a kínálatba építeni. A vendéglátás színvonala tükrözi a 
magyar nép általános kultúrájának színvonalát, amiben sajnos számos csorba esett az elmúlt években-
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évtizedekben. A szakmának tudnia kellene kiszűrni azokat az elemeket, akik csupán a gyors nyereség 
reményében, szaktudás, tapasztalat és stratégia nélkül vágnak bele éttermek üzemeltetésébe.

Látványos fejlődésre, nagy áttörésekre nem szabad számítani, de a hosszú távra tervező, követ-
kezetes üzletvezetés alapfilozófiájává válhat a fenntartható fejlődés eszméje a jövőben Magyarországon 
is. A gasztroforradalmat remélhetően hamarosan az éttermek törvényszerű változása fogja követni 
hazánkban is. 
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1. melléklet

A vendéglátóhely neve: …………………………………………..

Címe (irányítószám, település, utca, házszám):

………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………….......

Telefonszám:………………………………………………….........

Honlap:…………………………………………………………......

Vezető neve:…………………………………………………..........

Vendéglátóhely típusa:………………………………….................

1, Mely szolgáltatások találhatóak meg az étteremben?

• Légkondicionálás

• Élőzene

• Rendezvények lebonyolítása

• Táncparkett/táncolási lehetőség

• Gyermekszék

• Gyermeksarok/játszó szoba/mesevetítés

2, Mely szavakkal/jelzőkkel jellemezné az étterem vendégterének kinézetét, berendezését?

• ……….……….……….

• ……….……….……….

3, Honnan származnak az éttermet díszítő tárgyak? Mit jelképeznek? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4, A vendégek összetétele az Ön becslése alapján: (%)

 magyar – külföldi

5, A külföldi vendégek küldő országa (a leginkább jellemző 3 ország):

• ……….……….……….

• ……….……….……….

• ……….……….……….

Nyitva tartás:………………………………………..

Vendégtér befogadóképessége (fő):……………….

 Kerthelység (fő):………….…….…….…..

 Különterem befogadóképessége:………..

Fizetési lehetőségek:

 Bankkártya/hitelkártya

 Szép kártya

 Üdülési csekk

 Erzsébet utalvány

 Egyéb hűségkártya/Utalvány
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6, Mely környezetbarát megoldás található meg az étteremben/melyet tervezik bevezetni (cserélni) egy éven belül?

        Megtalálható/Tervezzük

• Energiatakarékos izzók

• Teljes körű szelektív hulladékgyűjtés (konyha, 

• vendégtér, iroda, stb…)

• Napkollektor/napelem

• Geotermikus energia

• Környezetbarát tisztítószerek

• Víztakarékos csapok, wc-k

• Energiatakarékos konyhai berendezések/gépek

• Újrahasznosított papír (iroda, wc, szalvéta, stb…)

• Környezetbarát csomagolás (elviteles dobozok)

7, Egyetért az alábbi kijelentéssel?

• A környezetvédelem egy étteremben nem kifizetődő beruházások sorát jelenti. 

• Oda kell manapság figyelni arra, hogy a kínált ételek egészségesek legyenek.

• A környezetvédelem csak marketingfogás, legtöbbször nincs mögötte cselekvés.

• Időnként csapatépítő tréninget, közös kirándulást kell szervezni az alkalmazottaknak, hogy a napi munka 

zökkenőmentesen folyjon.

• A vendégek döntő többsége nem keresi a környezetbarát megoldásokat.

• Az Európai Uniós és a hazai vendéglátásra vonatkozó szabályok (pl. HACCP, ISO, stb…) feleslegesen bonyolítják 

meg az üzletvitelt.

• A sikeresség kulcsa a folyamatos változás, újítás.

• A hosszú távú fennmaradás/jövedelmezőség kulcsa az állandó színvonal, kínálat, megszokott szolgáltatások nyújtása.

• Az étterem „zöld” üzemeltetése nagyon megemeli az ételek árát.

8, Melyik 3 étel a legnépszerűbb az étlapról? 

• ……….……….……….

• ……….……….……….

• ……….……….……….

9, Mit kezd a moslékkal?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………......

10, Mi lesz a sorsa a még felhasználható, de értékesítésre nem kerülő alapanyagoknak/ételeknek?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11, Kérem, igennel-nemmel válaszoljon a következő kérdésekre!

• Található az étlapon vegetáriánus étel?

• Található az étlapon helyi/regionális specialitás?

• Használ bio alapanyagokat?

• Értékesít fair-trade termékeket?

• Szokott szezonális étlapot összeállítani? (Húsvéti, tavaszi, Karácsonyi, stb…) 

• Sok fagyasztott alapanyagot használ?

• Összegyűjti és leadja a használt zsiradékot?

12, Kérem, töltse ki a beszerzéssel kapcsolatos táblázatot!

Saját magam szerzem be. Forrása:
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Cégnév:

Hús

Felvágott

Hal

Tojás

Szárazáru (liszt, konzerv)

Pékáru

Tenger gyümölcsei

Hazai gyümölcs

Déligyümölcs

Földesáru

Primőr zöldség

Különleges zöldség

Üdítő

Ásványvíz

Kávé/tea

Röviditalok

Bor

Sör

Kelt:

Adatlap kitöltőjének neve, beosztása:

Adatlap kitöltőjének aláírása: Köszönjük a segítségét!
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Nagy Enikő – Horváth Zoltán – Slezák-Bartos Zsuzsanna

A turizmus- és az oktatásfejlesztés összefüggései 
a Duna régióban

AbsztrAkt
A tanulmány célja a turizmus és a felsőfokú turisztikai képzések elemzése a Duna régióban. Ehhez 
kutatásunk során áttekintettük a Duna régió turisztikai vonzerőit, megvizsgáltuk a turizmusfejlesztés 
lehetőségeit, melyekkel kontextusba hoztuk a felsőfokú képzésrepertoárt. Elsősorban a Duna menti 
megyékre orientálódtunk Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária 
területein. Célunk, hogy a Duna régió stratégiai pilléreihez hiánypótló munkát nyújtsunk annak 
tekintetében, hogy elősegítsük az oktatási és kutatási innováció koordinációját, ami egyben hozzájárul 
a turizmus fenntartható fejődéséhez.  Az oktatási helyzetkép megalkotásához elsősorban dokumentu-
manalízist, adatgyűjtést és adatfeldolgozást használtunk, mint kutatási módszereket.

bevezetés
Az általunk készített tanulmány célja egy felsőoktatás helyzetkép megalkotása, mely – reményeink 
szerint – segítheti egy intézményközi párbeszéd kialakítását a régió országaiban. Magyarországon és 
több környező országban is folyik jelenleg felsőfokú turizmusképzés és annak fejlesztése, megfelelve 
a bolognai rendszer szigorú feltételrendszerének. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy összefoglaló 
képet adni a felsőbb szintű turizmusoktatásról.

Ezzel párhuzamosan a turizmusoktatás speciális problémáit, fejlesztési lehetőségeit kívánjuk 
vizsgálni, ezekre megoldási javaslatokat szeretnénk nyújtani. 

A tanulmány öt fő tartalmi részből tevődik össze: 
• A Duna régió bemutatása
• A régió legfontosabb turisztikai vonzerőinek ismertetése
• A turizmusfejlesztés lehetőségei a régióban
• Az oktatási helyzetkép felvázolása
• A vonzerők megjelenésének vizsgálata a turizmusképzésben
• A régió turisztikai vonzerőire alapuló oktatásfejlesztési lehetőségek
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Az első fejezetben a Duna régió földrajzi elhelyezkedését, tagországait, létrejöttének céljait kíván-
juk bemutatni. Ezt követően vizsgáljuk a régió legfontosabb turisztikai vonzerőit, látnivalóit, majd a 
turizmusfejlesztés lehetőségeit. A negyedik fejezetben a felsőfokú turizmusoktatás rendszerének vizs-
gálatával szeretnénk felállítani egy felsőoktatási helyzetképet a régióban, különös tekintettel a Bologna 
folyamat által generált változásokra. A turizmus fenntartható fejlődéséhez szorosan kapcsolódik a 
képzési rendszerek koordinációja, együttműködése. Ezért a turisztikai vonzerők megjelenése fontos 
hangsúllyal bír a képzési területen való megjelenítésükben is. Az ötödik fejezetben megvizsgáljuk, 
hogy milyen szinten vannak jelen a turisztikai látnivalók az egyes országok Duna menti turisztikai 
képzési rendszereiben, intézményeiben. Felmérjük, melyek azok a turisztikai vonzerők, amelyek 
hiányoznak a képzésekből, esetlegesen ismétlődnek, aminek köszönhetően a régió területén a turiz-
musoktatás átalakítása, ésszerűsítése szükséges lehet. Végül az idegenforgalmi vonzerőkre alapuló 
fejlesztési lehetőségeket szeretnénk javasolni az oktatás területén, illetve megoldásokat ajánlani a 
fejlesztési gátak feloldására a hazai és nemzetközi együttműködés tekintetében.

1. A DunA régió bemutAtásA
A Duna Közép-Európa legbővízűbb folyama és világviszonylatban a legtöbb államon folyik keresztül 
(BizuBová et al 2000). A Duna régió védelmében, illetve a Duna fenntartható kihasználása érdekében 
folytatott együttműködésről szóló egyezmény (DunavéDelmi egyezmény 1994) értelmében a Duna 
régió tizennégy államot foglal magában, melyből nyolc az Európai Unió tagállama. Az együtte-
sen több mint 260 millió lakossal rendelkező dunai szomszédállamok rendkívül jelentős és óriási 
lehetőségeket rejtő térséget alkotnak Európában. Az együttműködés földrajzilag az alábbi országokat 
érinti: az Unión belül Németországot (Baden-Württemberg és Bajorország), Ausztriát, a Szlovák Köz-
társaságot, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Szlovéniát, Romániát és Bulgáriát, az Unión kívül 
pedig Horvátországot, Szerbiát, Bosznia és Hercegovinát, Montenegrót, a Moldovai Köztársaságot és 
Ukrajnát (a Duna menti régiókat (1. ábra).

A makrorégiók és a rájuk vonatkozó stratégiák létrehozásával az Európai Unió értéket teremt, 
valamint az együttműködés új, hatékonyabb formái előtt nyit teret, elősegítve a jószomszédi kapcso-
latok ápolását, építését. Kialakításuknak nem célja új határok létrehozása.

A régió számos területének természeti szépsége egyedülálló, ezen felül eseménydús történelmi 
háttérrel, páratlan örökséggel és kulturális gazdagsággal bír. Óriási fejlődési lehetőség rejtőzik benne. 
Jó oktatási rendszerrel és számos egyetemmel rendelkezik, az oktatási intézmények minősége azon-
ban általában eltérő. A régióban is az oktatásnak és a képzésnek a munkaerő-piaci igényeket kellene 
kiszolgálnia, valamint támogatnia kellene a diákok régión belüli mobilitását is.

2. A legfontosAbb turisztikAi vonzerők A DunA régióbAn
A turizmus egyre jelentősebb hozzájárulást nyújt a régió fejlődéséhez (Duna Régió akcióteRv 2010). 
A fenntarthatóság kell, hogy a legfontosabb kritérium legyen a fejlesztés során. A folyók általában a 
turisztikai kínálat fontos elemei, amelyek kiváló lehetőséget adnak nemcsak a vízi turisztikai tevéke-
nységekre, hanem a térség természetes közlekedési útvonalon történő megismerésére is. 
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1. ábra: A Duna-régióra vonatkozó Európai Uniós stratégia kiterjedése 

Forrás: Panoráma Inforégio,37, 27 p.

A Duna mentén világvárosok találhatók és nincs a világon még egy olyan folyó, melynek partján 
ennyi főváros terülne el. A legismertebb városok Bécs, Pozsony, Budapest, Eszék, Újvidék, Belgrád, 
Szófia, Bukarest, Várna. A „folyó legdunaibb” városának Budapestet tartják” (Szabó B – Rózsa Gy 
2004, 63), mert a főváros szíve, gerince a folyam és a Parlament is a Duna partján áll. Fővárosunkban 
a Duna két partjának panorámája és a Budai Várnegyed 1987 óta a világörökség része.

A régió számos településén találunk római kori emlékeket. Bad Deutsch-Altenburgban található a 
Carnantinum régészeti múzeum, Petronell-ben pedig a Carnantum Régészeti park. Szlovákiában Izsa 
község határában római katonai tábor maradványaira leltek a régészek, ez a Castellum Romanum. 
Hazánkban római kori leleteket találtak például Győrben, Szőnyben, Esztergomban, Nyergesújfalun. 
Különleges látványt nyújt Pliszka romvárosa is, amely az első bolgár királyság (681-693) központja volt.

A Duna partjain számos vallási emlék, kolostor található. A legismertebbek talán a beuroni apátság 
és a weltenburgi kolostor Németországban, a melki apátság Ausztriában, az esztergomi bazilika, a 
Velika Remeta és a krusedoli kolostor Szerbiában, valamint a lenyűgöző sziklamonostor Ivanovó-
ban. Nem csak a kolostoralapítók, hanem a várurak is előnyben részesítették a Dunára néző fekvést. 
A folyó egész hosszát éber erődítmények kísérik, jelezvén, hogy minden korban harcászati, sőt stra-
tégiai jelentőséget tulajdonítottak a víznek. Évente több ezer turista látogat a németországi Wildstein 
várába, a sigmaringeni Hohenzollern várba, a Wörlitz menti Harburgba, Prunn várába, a visegrádi 
fellegvárba, a Komáromi erődrendszerbe, a budai várba, a szerbiai Galambóc várába, vagy a vidini 
Baba Vida Erődbe. Több, eredeti állapotába helyreállított kastély is várja a régióban a turistákat, mint 
például a rajkai Zichy kastély, a Hédervári kastély és a gödöllői Grassalkovich kastély.
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A régió környezeti és természeti értékekben is igen gazdag. Kivételes növény- és állatvilág, értékes 
vízkészlet és csodálatos táj jellemzi, amelyeket feladatunk fenntartható módon megőrizni, illetve 
helyreállítani. Ilyenek például a Dunai Rétek Nemzeti Park, a Zurányi tölgyes és legelő természetvé-
delmi terület, a Miklóshalmi sztyepp természetvédelmi terület, a Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet, 
a Lahóti-mocsarak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Gemenc, a Kazán-
szoros (amely az Al-Duna legszebb része), az 1971-ben épült Vaskapu-erőmű, a Ruszenszki Lom 
Nemzeti Park és a Duna-delta, amely 1991 óta az UNESCO Bioszféra Rezervátumai közé tartozik.

A folyó partjain számos olyan település található, amely gazdag gyógy- és termálvizekben. Ilyenek 
például Bad Deutsch-Altenburg, Budapest, Herkulesfürdő, amely a Monarchia leghíresebb fürdőhelye 
volt, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Mosonmagyaróvár, Komárom, Harkány és Várna. A gyógy- és 
a termálfürdők a turizmus más formáihoz kapcsolódva, de önállóan is vonzerőt jelentenek a régióba 
utazók számára.

A Duna térség sajátossága a történelmek, kultúrák, etnikumok, vallások, piacok, társadalmak és 
államok széleskörű és sokszínű öröksége. A kultúra területén megkötött nemzetközi (pl.: UNESCO) 
egyezményekkel összhangban a kultúra erősíti a befogadás, a nyitottság, valamint egymás elf-
ogadásának, kölcsönös tiszteletének az értékeit. Elősegíti a közösségek közötti megbékélést és 
a társadalmi-gazdasági fejlődést a regionális együttműködésen és a kultúrák közötti párbeszéden 
keresztül, miközben biztosítja a fenntarthatóságot és a közös akciók folytonosságát. A turizmus 
részben kapcsolódva a kultúrához és örökségvédelemhez, egyre meghatározóbban járul hozzá a 
gazdasági növekedéshez. Ezért fokozott igény mutatkozik a Duna turisztikai pozícionálására, egy 
egységes turisztikai arculat kialakítására.

A különböző nemzetiségűek közötti kapcsolat erősíti a kreativitást, és megfelelő alapot jelent az 
innovációhoz és gazdaságfejlesztéshez. A turizmus kulturális megközelítése javítja a térség vonzere-
jét a turisták felé. Ez indokolhat közös fellépést a marketing területén, nemzetközi kiállításokat és 
eseményeket, csereprogramokat az irodalom, zene és művészetek területén, kutatási és innovációs 
kooperációkat az örökségvédelmi, kulturális és turisztikai kérdésekben, együttműködést a történelmi 
emlékművek megőrzése érdekében

A tíz országot átszelő Duna ezért a hazai turisztikai kínálatnak is egyik meghatározó eleme lehet, ha 
a jelenleginél tudatosabban foglalkozunk vele. Magyarországon a Duna-mentét az eleven és sokszínű 
kulturális hagyományok, a nagykiterjedésű védett természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékek jellemzik. 
Ennek ellenére az ország egyetlen nemzetközileg is versenyképes turisztikai célpontja Budapest, 
miközben a turizmus jelentősége a Dunakanyarban és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágban, valamint 
a kulturális örökségben gazdag városi központokban (Győr, Komárom, Esztergom, Visegrád, Kalocsa, 
Baja stb.) egyaránt hangsúlyos. További értékes, de még kihasználatlan adottságok a térségben:
• 412 km-es, döntően természetes folyópart, élőhelyekben gazdag szigeteivel és mellékág-rend-

szereivel; kiterjedt hegyvidéki erdőségei és világhírű nagyvad-állománya (Börzsöny, Gemenc, 
Béda-Karapancsa);

• tájtermékei (bogyósok, kalocsai paprika stb.) és tradicionális borvidékek (Pannonhalmai, Ászár-
Neszmélyi, Etyek-Budai, Tolnai, Szekszárdi, Mecsekaljai, Hajós-Bajai, Kunsági);

• sokszínű kulturális öröksége (ősi mesterségek, gasztronómia, kisebbségi hagyományok).
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2. ábra: Az esztergomi bazilika a Dunáról

Forrás: Falu Város Régió 2009/1. abra2.png

3. A turizmusfejlesztés lehetőségei A DunA régióbAn
Annak érdekében, hogy a Duna a „régió főutcájává váljon” élményszerűvé kell tenni a folyón a 
közlekedést és a parti turisztikai szolgáltatásokat. A természet közeli élmények kínálata a kézi vagy 
motoros meghajtású vízi járművek használatától függően változatos lehet. A legfontosabb fejlesztési 
feladatok közé tartozik a vízi határállomások korszerűsítése, a kikötők és kapcsolódó szolgáltatások 
(szálláshely, vendéglátó egyéb programok) kínálatának bővítése, komplex marina szolgáltatásokat 
nyújtó létesítmények kialakítása. Elengedhetetlen a kikötői és a navigációs infrastruktúra fejlesztése, 
amely hozzájárulhat a turistahajók és a magántulajdonban lévő yachtok forgalmának növekedéséhez.

A Duna régióban előtérbe kell, hogy kerüljön a versenyképes és környezetbarát turizmus meg-
teremtése. Ez magában foglalja kerékpáros és túraútvonalak kialakítását a Fekete Erdőtől a Fekete 
Tengerig, valamint a kombinált vasúti, kerékpáros és hajós útvonalak fejlesztését. Utóbbival kap-
csolatosan lényeges a menetrendek összehangolása és a kerékpárok szállítására alkalmas járművek 
üzemeltetése. A határokon áthaladó utak előnye, hogy lehetőséget adnak az emberek, a kultúrák, a 
települések és a szolgáltatások összehasonlítására.

Biztosítani kell a turizmusban dolgozók megélhetését a turisztikai vállalkozások erősítésével, 
hálózataik építésével, a tájtermékek turisztikai termékké fejlesztésével, az adottságokon alapuló 
arculattervezéssel, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek működtetésével, internetes Duna-
menti turisztikai portál fejlesztésével, valamint az életminőséget javító infrastrukturális beruházások 
megvalósításával. A turizmus területén működő vállalkozások jelenleg elsősorban pályázati pénzből 
tudnak fejleszteni, keresett volt például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv 
keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati 
kiírása, melynek beadási határidejét meghosszabbították 2013. február 28-ig.

A jelenlegi turisztikai infrastruktúra differenciált szálláskínálat megteremtésével, termálfürdők 
és hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével, főváros-környéki közlekedési csomópontokban 
nagy befogadóképességű szabadidő és sportközpontok kiépítésével, vasútvonalak turisztikai haszno-
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sításával, az aktív turizmus feltételeinek javításával, sétányok kiépítésével, információs központok 
létrehozásával javítható.

A turisztikai attrakciók bővítése érdekében elő kell segíteni a Duna-menti térség turisztikai vonzere-
jének fejlesztését az épített és kulturális örökség bemutathatóságának javításával, a helyi tradíciókon 
alapuló rendezvények népszerűsítésével, a természet közeli turizmust szolgáló infrastruktúra fejlesz-
tésével, a tavak, holtágak, mellékágak és szigetek rehabilitációjával és fenntartható hasznosításával, 
valamint a közlekedési csomópontok vonzáskörzetében az üzleti/konferencia turizmus feltételeinek 
elősegítésével.

A környezeti célok elérése érdekében biztosítani kell a táji-természeti értékek megőrzését az 
ökológiai értékek védelmével, az erre irányuló határon átnyúló programok kialakításával, valamint 
a tájvédelem és a tájrendezés megvalósításával, a környezeti kockázatok csökkentését az árvízi 
kockázatot és a károkat csökkentő területhasználat ösztönzésével, a „teret a folyónak” megoldások 
erősítésével, az ár- és belvízvédelmi műszaki elemek fejlesztésével, valamint a mozgásveszélyes 
partszakaszok rendezésével.

Mint láthattuk, ennek az óriási területnek számtalan természeti- és társadalmi erőforrása van, 
kínálati elemeinek hasznosításához elengedhetetlen a jól felkészült humán erőforrás. Humán fejlesz-
tések terén támogatni kell a Dunához kötődő hazai és nemzetközi a térségi együttműködéseket, a 
turisztikai és nyelvi képzéseket, valamint a helyi társadalom környezettudatosságának növelését. 

Az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja az Erasmus, amelynek célja 
az európai felsőoktatási intézmények közti mobilitás elősegítése, mostanáig több mint 2,7 millió 
egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában (Tempus Közalapítvány, 2013). A pályázat 
maximum 5 hónapos időtartamra teszi lehetővé a tandíjmentes külföldi tanulmányokat az EU 
országaiban, Norvégiában, Horvátországban és Törökországban, de lehetőséget nyújt a hallgatók 
számára szakmai gyakorlat eltöltésére is külföldön. Az Erasmus elősegíti az egyetemi oktatók és az 
adminisztratív személyzet mobilitását is, a tanulmányutak során a résztvevők hasznosítható tudást és 
gyakorlatot szerezhetnek.

Egy másik, a hallgatói és az oktatói mobilitást elősegítő, közép-európai felsőoktatási intézmények 
között létrejött program a CEEPUS. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS 
Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hall-
gatókat és oktatókat egy tanévben. Az oktatói mobilitás célja elsősorban oktatói tevékenység, melyhez 
társulhat kutatás és konferencián való részvétel is (www.ceepus.info).

Csak a visegrádi országokat érintő pályázatokat támogat a Visegrádi Stratégiai Program, a 
projektekben legalább 3 V4 országnak részt kell vennie. Az elnyerhető támogatás összege a projekt 
költségvetésének legfeljebb 70%-a lehet, a támogatást 6001 eurótól lehet kérvényezni. Preferált terül-
etek a kulturális együttműködés, az oktatás, a diákcsere, a határokon átnyúló együttműködések és a 
turizmus (www.visegradfund.org).

Mint a tanulmány eddigi fejezeteiben láthattuk, a turizmus és az oktatás szoros kapcsolatban 
állnak egymással, egyik sem létezhet a másik nélkül. A következő fejezetben a turizmusoktatás 
jelenlegi helyzetét mutatjuk be, majd javaslatokat teszünk fejlesztésére, átalakítására, ésszerűsítésére 
a turisztikai vonzerők és az egyes intézményekben folytatott képzések figyelembevételével.
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3. ábra: A parlament a Dunáról

Forrás: Falu Város Régió 2009/1.

4. turizmusoktAtási helyzetkép A DunA régióbAn
4.1. turizmusképzés a bolognai rendszerben

A többciklusú képzési rendszer bevezetésével számos kérdéscsoport, megoldandó probléma alakult 
ki Európában a felsőoktatási képzési területen és nem utolsó sorban a turizmusképzés területén is. 
A munkaerő szabad áramlása előirányozta a munkaerők képzettségének összehasonlíthatóságát és 
mobilitását. Mivel ugyan az Európai Uniónak nincs közös oktatáspolitikája, mégis az oktatási rend-
szerek mobilitásának növelése elsődleges célként szerepel a tagállamok között. A Bologna-folyamat 
számos közösségi programot (pl. Socrates, Leonardo stb.) kínál annak vonatkozásában, hogy immár 
a Duna Régió tagállamai között is egyre inkább átjárhatóbb legyen az oktatás-képzés rendszere. 

Hazánkban a közgazdaságtudományi felsőoktatási alapképzésben 2006-ban vezették be a töb-
bciklusú (bolognai) képzési rendszer első ciklusaként a „turizmus-vendéglátás” alapképzési szakot a 
„vendéglátó és szálloda”, valamint az „idegenforgalmi és szálloda” szakok összevonásából. (nagy e 
2011) (4. ábra)

4. ábra: Turizmus-vendéglátás szak kialakulása (saját szerkesztés)

A turizmusképzések a többciklusú képzési rendszerben a gazdaságtudományi képzési területhez, 
azon belül az üzleti képzési ághoz tartoznak. Az új szak és annak elnevezése felvetik annak a kérdését, 
hogyan lehet változatlan képzési idő mellett két szakterület ismereteit, kompetenciáit elsajátíttatni a 
hallgatókkal. Mindezt annak figyelembevételével, hogy az üzleti képzési ágban, és ez is új szemléleti 
megközelítést jelent, a képzés első része mind a 6 szakra nézve tartalmilag azonos, megadva a szük-
séges közgazdaságtani, módszertani, társadalomtudományi és üzleti ismereteket és kompetenciákat. 
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A 2000-es évek közepére indokolttá vált az alapszakon kívül a mesterszak létrehozása. Ekkor 
a főiskolák és egyetemek között vita alakult ki a mesterképzések tekintetében, hiszen a bolognai 
képzési rendszer törvényei szerint mesterképzési szak indítása nem kizárólag egyetemhez kötött. 
Több tárgyalás és vita során a mesterszakos képzés 2006-ban indult meg.

A Bologna-folyamat bevezetése a képzési körülményeket jelentősen befolyásolta a turizmusképzés 
területén. Elmondható, hogy a duális képzési rendszer fellazult; a főiskolai és egyetemi szektor 
egymással történő szembenállása és a feszített ütemű kreditrendszer bevezetése nagyobb odafigyelést 
igényel.

A jövővel kapcsolatban a felsőoktatási törvény újraalkotása miatt sok kérdésre ma nem lehet 
válaszolni. Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szak kompetenciái szerint 
a végzettek alkalmasak lesznek: a turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök 
ellátására, a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok elvégzésére, többnyelvű és különböző 
funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az 
informatikai ismeretek alkalmazására is (kkk 2012).

„A turizmusképzés a hazai felsőoktatásban a FELVI adatai alapján 2012-ben az alábbi képet mutatja 
(1.táblázat). A felsőfokú szakképzések közül (FSz) 19 felsőoktatási intézmény folytat idegenforgalmi 
szakmenedzser, 9 felsőoktatási intézmény vendéglátó szakmenedzser képzést. Alapképzés (BA) 15 
felsőoktatási intézményben folyik. Mesterképzést (MA) 7 intézmény folytat turizmus-menedzsment 
szakon.” (nagy e-Huszti zs 2011)Szakirányú továbbképzéseket (SzT) és tanulói jogviszony melletti 
szakképzést (mint középfokú oktatást) az országban számos intézmény kínál. A továbbiakban csak a 
Bachelor illetve Master szintű képzésekkel foglalkozunk.

1. táblázat: Alapképzési- és mesterszakok a turizmusképzésben Magyarországon 2012-ben

turizmus-vendéglátás alapszak mesterszak is
Budapesti Corvinus Egyetem X
Budapesti Gazdasági Főiskola X
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola X
Debreceni Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Edutus Főiskola
Károly Róbert Főiskola X
Kodolányi János Főiskola X
Miskolci Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Pannon Egyetem X
Pécsi Tudományegyetem X
Szent István Egyetem
Szolnoki Főiskola

Forrás: A FELVI adatai alapján saját szerkesztés
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4.2. turizmusképzés a Duna régióban
Ha szorosan a Duna Régiót vesszük alapul a fenti intézmények közül a következők tartoznak bele:

2. táblázat: Alapképzési- és mesterszakok a turizmusképzésben, a Duna Régióban 2012-ben 

turizmus-vendéglátás alapszak mesterszak is
Budapesti Corvinus Egyetem X
Budapesti Gazdasági Főiskola X
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola X
Edutus Főiskola
Kodolányi János Főiskola X
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Pécsi Tudományegyetem X
Szent István Egyetem

Forrás: A FELVI adatai alapján saját szerkesztés

5. ábra: Turizmusképzési intézmények a magyarországi Duna Régióban 2012-ben (saját szerkesztés)

Ha kitekintünk a külföldi képzésekre, a Duna Régió tekintetében a következő képet láthatjuk (3. táblázat):

3. táblázat: Fontosabb turizmusképzési intézmények a Duna Régióban (Magyarország nélkül), 2012-ben

turizmus-vendéglátás alapszak mesterszak is
Ausztria: 
IMC University of Applied Sciences, Krems X
MODUL University Vienna, Bécs X
szlovákia: 
University of Economics in Bratislava, Pozsony X
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 
Horvátország: 
--
szerbia:
Metropolitan University, Faculty of Sport and Tourism, 
Novi Sad, Újvidék
románia:
The Bucharest of University of Economis Studies, 
Bukarest

X

bulgária:
International Business School Bulgaria, Szófia X
International University College, Dobrich X
Varna Economic University, College of Tourism, Várna X

Forrás: www.bachelorsportal.eu, www.mastersportal.eu, www.atlas-euro.org alapján saját szerkesztés
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Megvizsgálva a Duna Régió menti, főbb turizmusképzési repertoárját megállapítható, hogy hazánk 
képviseli a legszélesebb körben a turisztikai szakemberképzés lehetőségét.(6.ábra)

6. ábra: Felsőfokú turizmusképzés a Duna Régióban 

Forrás: Panoráma Inforégio,37, 27 p.

A vizsgálatunk során felmerült az a kérdés többek között, mi az oka annak, hogy a régióban ilyen 
csekély arányban és mondhatni elszórtan alakultak ki a turisztikai képzési területek. 

Ha csak Magyarország képzési kialakulásának folyamatait tekintjük, az 1990-es évek elején a 
turisztikai felsőoktatás Budapestre a monopolhelyzetben lévő Budapesti Gazdasági Főiskolára 
koncentrálódott. Jelentős változások indultak el a 90-es évek közepétől, mely egyrészt Budapesten 
további felsőoktatási intézmények megjelenését jelentette, másrészt a vidéki Magyarország területén 
indítottak turisztikai képzéseket. Ezt az expanziós folyamatot a „Bologna” még fel is gyorsította, 
így mára 15 intézményben folyik turisztikai oktatás, ebből 8 található a Duna Régió szűkebben vett 
területén. A továbbiakban érdemesnek tartjuk annak a vizsgálatát, hogy milyen arányban és összefüg-
gésben állnak a turisztikai vonzerők, látványosságok a képzési helyekkel. Ehhez további részletekre 
van szükségünk a turisztikai szakirányokat illetően. 

A következőkben összegezzük, hogy intézményenként milyen szakirányúak a turisztikai képzések.
(4. táblázat)
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4. táblázat: Turizmusképzési szakirányok intézményenként a Duna Régióban

turizmus-vendéglátás alapszak szakirányok
Ausztria: 
IMC University of Applied Sciences, Krems Sportturizmus, Kulturális turizmus, Egészség- és 

Wellness turizmus
MODUL University Vienna, Vienna E-Marketing, Informatika és Turizmus, Esemény és 

Konferencia Turizmus, Egészség & Wellness Turizmus
szlovákia: 
University of Economics in Bratislava, Pozsony nem áll rendelkezésre adat
Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra nem áll rendelkezésre adat
horvátország:
-
szerbia:
Metropolitan University, Faculty of Sport and Tourism, 
Novi Sad

Kulturális turizmus, Szabadidő turizmus, Rekreáció- és, 
Sportturizmus

románia:
The Bucharest of University of Economis Studies, 
Bucharest

Turizmus és Földrajz

bulgária:
International Business School Bulgaria, Sofia Sport, Kulturális
International University College, Dobrich Vendéglátás
Varna Economic University, College of Tourism, Varna minden, ami belföldi és nemzetközi
magyarország:
Budapesti Corvinus Egyetem Ökoturizmus, Egészség- és wellness turizmus, kulturális 

turizmus
Budapesti Gazdasági Főiskola idegenforgalom és szálloda, vendéglátás és szálloda
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Térségi turizmusmenedzsment, Egészség-, Hivatásturiz-

mus, Gasztronómia, Szabadidő, Rekreáció, Animáció
Edutus Főiskola Turisztikai termékmenedzsment, Szálloda menedzsment
Kodolányi János Főiskola Szállodaszervezés, Vendéglátás szervezés, Turisztikai 

termékek és vállalkozások
Nyugat-Magyarországi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda, Turizmus és vendéglátás
Pécsi Tudományegyetem Borturizmus, Térségmenedzsment
Szent István Egyetem Animáció szervező menedzser, Konferencia-szervező 

menedzser

Forrás: Intézményi honlapok alapján saját szerkesztés

A fenti táblázatban jól látható a turizmusoktatás sokrétűsége. Néhány hazai intézményben még 
megtalálható a „Bologna” előtti időszakra jellemző képzési forma, mint szakirány (Idegenforgalmi 
és szálloda, Turizmus és vendéglátás). Azonban jellemzően minden intézmény kihasználja a ren-
delkezésre álló adottságokat, sajátos profilt kovácsolva ezzel saját képzésének. Arra a kérdésre, hogy 
ahol nem folyik turisztikai képzés a Duna Régió területén és miért nem folyik, nehéz a fenti adatokból 
választ adni. Azokban az országokban, ahol a tengerpart a fő turisztikai célpont, ott az idegenforga-
lomhoz kapcsolódó képzések is nagyrészt a tengerhez közeli nagyobb településekhez orientálódtak, 
ezért e tekintetben a Duna régió alulmarad. Példaként említve Horvátországot, ahol Opatija tekinthető 
az idegenforgalmi képzések centrumának, amely település a tengerparton található. 

A következőben ellensúlyként szeretnénk a turisztikai vonzerőket feltérképezni, amely tényezőkre 
támaszkodva belátható majd, hogy a Duna Régió a turizmusoktatás terén hiányos településeit miként 
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lehetne fejleszteni. Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyezni és figyelembe venni az együttműködés és 
mobilitás fontos kritériumait, valamint a Duna Stratégia célkitűzését az oktatással kapcsolatosan: „jó 
oktatási rendszerrel és számos egyetemmel rendelkezik, az oktatási intézmények minősége azonban 
általában eltérő. Az oktatásnak és a képzésnek a munkaerő-piaci igényeket kell kiszolgálnia; a diákok 
régión belüli mobilitását is támogatni kell,” (a Duna Régió stRatégia 2012)

5. A vonzerők megjelenése és fejlesztési lehetőségek 
A turizmusképzésben

A turisztikai képzéseket célszerű a vonzerőkre támaszkodva fejleszteni. A következő táblázat a 
teljesség igénye nélkül magában foglalja, egyúttal javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a vizsgált 
régióban a turisztikai vonzerőkre, látványosságokra és értékekre alapozva hogyan lehet kialakítani, 
illetve továbbfejleszteni a felsőfokú turisztikai képzési szakirányokat.

5. táblázat: A turisztikai vonzerők és a turisztikai képzések fejlesztési lehetőségei a Duna Régióban

turizmus-vendéglátás alapszak turisztikai vonzerők az egyetemi 
régióban

szakirány fejlesztési lehetőségek a 
vonzerőkre támaszkodva

Ausztria: 
IMC University of Applied Sciences, 
Krems

a melki apátság,
Duna-ártér Nemzeti Park (Donauen), 
a Zurányi tölgyes és legelő ter-
mészetvédelmi terület
a Miklóshalmi sztyepp természetvé-
delmi terület,

Kulturális- és örökségturizmus
Ökoturizmus
Aktív turizmus (pl. kerékpározás, 
evezés, kajakozás, túrázás)

szlovákia: 
University of Economics in 
Bratislava, Pozsony

gazdag gyógy- és termálvizekben, 
Nagymegyer

Gyógyturizmus
Ökoturizmus
Aktív turizmus 

Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra gazdag gyógy- és termálvizekben, 
Komárom
a Lahóti-mocsarak
a Kis-Kárpátok tájvédelmi körzet, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park, 

szerbia:
Metropolitan University, Faculty of 
Sport and Tourism, Újvidék

a Velika Remeta, 
a krusedoli kolostor  
Galambóc várába, 

Kulturális- és örökségturizmus
Vallási turizmus
Aktív turizmus

románia:
The Bucharest of University of 
Economis Studies, Bukarest

gazdag gyógy- és termálvizekben, 
Dunaszerdahely,
a Kazán-szoros (amely az Al-Duna 
legszebb része), 
az 1971-ben épült Vaskapu-erőmű, 
a Duna-delta

Gyógyturizmus
Ökoturizmus

bulgária:
International Business School 
Bulgaria, Szófia

a vidini Baba Vida Erőd
a lenyűgöző sziklamonostor Ivanovó-
ban

Kulturális- és örökségturizmus
Ökoturizmus
Gyógyturizmus
Aktív turizmus

International University College, 
Dobrich

a Ruszenszki Lom Nemzeti Park Kulturális turizmus
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magyarország:
Budapesti Corvinus Egyetem régészeti leletek, gazdag gyógy- és 

termálvizekben, sokszínű kulturális 
hagyományok, Dunakanyarban és 
a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, 
kulturális örökségben gazdag városi 
központok (Esztergom, Visegrád, 
Kalocsa, Baja), 
az esztergomi bazilika
a visegrádi fellegvárba, 
a budai várba

Kulturális- és örökségturizmus
Gyógyturizmus
Ökoturizmus
Aktív turizmus
Bor és gasztronómia

Budapesti Gazdasági Főiskola
Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola

Edutus Főiskola régészeti leleteket találtak Szőnyben, 
Nyergesújfalun,
a Komáromi erődrendszer

Kodolányi János Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem régészeti leletek, gazdag városi 

központok (Győr, Komárom)
Pécsi Tudományegyetem kulturális örökségben gazdag városi 

központok (Kalocsa, Baja)
kiterjedt hegyvidéki erdőségei 
és világhírű nagyvad-állománya 
(Gemenc, Béda-Karapancsa), 
tájtermékei (bogyósok, kalocsai 
paprika), tradicionális borvidékek 
(Pannonhalmai, Ászár-Neszmélyi, 
Etyek-Budai, Tolnai, Szekszárdi, 
Mecsekaljai, Hajós-Bajai, Kunsági), 
a Gemenc, 
a Duna-Dráva Nemzeti Park,

Forrás: Saját szerkesztés

A táblázatból kiolvashatók azok a szakirány fejlesztési lehetőségek, amelyek alapot adhatnak arra 
vonatkozóan, hogy a térségben konkrétan mely területeken lehetne a képzési repertoárt bővíteni. 
Kiemelt jelentőségű szakirányok lehetnek az ökoturizmus megjelenése pl. Ausztriában és Romániá-
ban. A falusi turizmust a szerb képzésben, míg az aktív turizmust a szlovák képzésekben tartjuk 
indokoltnak fejleszteni a meglévő turisztikai sajátosságok tekintetében.

További fejlesztési lehetőségként érdemes lehet földrajzilag tágabb területeket is vizsgálni. Ha 
nem csak a tanulmányban megjelölt szűken vett Duna menti képzéseket térképezzük fel, hanem 
kiterjesztjük vizsgálataink a Duna Régió Stratégiában szereplő más nemzetek felé is, számos, 
nagy jelentőséggel bíró intézményt is besorolhatunk, úgymint az Ungvári Állami- és Nemzeti 
Egyetemet és a Munkácsi Főiskolát példaként említve. Könnyen belátható az a tény, hogy a régió 
együttműködésében szereplő államok intézményeinek közös érdeke, hogy a képzési együttműködést 
is fejlesszük. Ennek megvalósításához reális lehetőségeket kínálnak a Bologna rendszerben működő 
oktatói és hallgatói mobilitási programok (Erasmus). Viszont ha a gazdasági és pénzügyi érzékenységet 
tekintjük, jó megoldási lehetőségként szolgál a korunk információs társadalmában nagy hatékonyság-
gal fejleszthető távoktatási rendszerek bevezetése.  Az e-learning oktatásmódszertani szempontból is 
olyan megoldásokat kínál, amely egyértelműen megoldja a földrajzi távolságok problematikáját. Ez 
további kutatási, felmérési igényeket generál, amely minden bizonnyal megkönnyítené a nemzetek 
közötti együttműködéseket.
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ÖsszefoglAlás, továbbfejlesztési lehetőségek
Az oktatás és a turizmus ágazatai, intézményei között szoros kapcsolat figyelhető meg, hiszen a 
turizmus kínálati elemeinek a hasznosításához nélkülözhetetlen a szakmailag jól felkészült, nyelveket 
beszélő humán erőforrás. A szakmai utak, tanulmányok során az oktatók és a diákok is rengeteg 
tapasztalatot és tudást szerezhetnek, új kultúrákat ismerhetnek meg, amelyeket munkájuk során 
hasznosítani tudnak. Ilyen programok például az Erasmus, a CEEPUS és a Visegrádi Stratégiai 
Program, amelyek fejlesztése és új programok, oktatási együttműködések kialakítása a jövőben 
mindenképpen szükséges.

A hazai turizmusoktatás az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, amelynek a 
FOKSZ-ok 2013. szeptemberi bevezetésével egy új fázisa kezdődik el. Azonban a Turizmus-vendéglátás 
alapképzési szakkal összefüggésben is még számos olyan kérdés van, amelyre nem tudunk válaszolni 
a jövőt illetően. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogja az oktatás kellő hatékonysággal felkészíteni a 
hallgatót a munkaerőpiacra történő kilépésre, valamint a következő ciklusban való tanulás folyta-
tására és mindezt legfőképp vonatkoztatva a Duna Régió területére, további kutatások adhatják meg a 
kellő választ és megoldást. Szükségesnek tartunk egy alapos munkaerő-piaci felmérést a turizmusban 
dolgozók számáról, képzettségéről valamint egy pontos, mindenre kiterjedő, részletes vizsgálatot a 
turisztikai vonzerőkről, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a felsőfokú képzés tartalmi 
repertoárjában. Ezek nélkül nem tudjuk igazán kialakítani a megfelelő tartalmú képzési rendszert és 
nem valósítható meg a régió egységes, egymással harmóniát képező intézményeinek együttműködése. 
Végezetül vizsgálataink a következő fejlesztési lehetőségeket indokolják:
• Duna Régió turisztikai vonzerőire alapuló oktatás a felsőfokú képzésekben, egyetemeken, sza-

kirányok bővítésével,
• Az egyes turisztikai desztinációkban az ott jelen levő vonzerőkre alapuló oktatás szükséges, mivel 

gyakorlati hely itt biztosítható a diákok számára,
• A képzések „gyakorlatiasabbá” tétele tanszállodák, tanéttermek létesítésével,
• Megvalósítási lehetőségként földrajzilag távolabbi intézmények összefogása, ezáltal a képzések 

módszertani egységesítése az egyéni sajátosságok figyelembe vételével,
• Mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitás növelése a hatékonyabb és élményszerű oktatás 

érdekében,
• Technikai megvalósítási stratégia kidolgozása válik indokolttá (e-learning rendszerek bevezetése, 

egységesítése és összehangolása),
• A nyelvtanulás folyamatos ösztönzése, fejlesztése, támogatása, mivel a turizmusban dolgozók 

számára két vagy három idegen nyelv megfelelő színvonalon történő ismerete nélkülözhetetlen.

Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy mind a turizmus, mind az ahhoz tartózó felsőfokú 
oktatás fenntartható fejlődéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy egymással szoros kontextusban 
kezeljük azokat.  
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Regional and structural characteristics of the 
labour market in the Dráva region1

Magyar nyelvű összefoglaló
Napjaink modern világgazdasági válsága és annak következményei csak megerősítették a tényt, 
miszerint korunk egyik legsúlyosabb társadalmi-gazdasági feszültségforrása az egyre drasztikusabb 
méreteket öltő és számos területen egyre növekvő arányú munkanélküliség. Az állások elvesztése, a 
munkalehetőségek számának csökkenése éppen azokban a térségekben hat a legerőteljesebben, ahol 
egyébként is magas a szegénységben élők, a társadalom perifériájára szorult emberek aránya.

Jelen tanulmány célja Magyarország egyik hátrányos helyzetű, igen súlyos foglalkoztatási zava-
rokkal küzdő térségének, a Dráva-mentének átfogó munkaerőpiaci vizsgálata, abból a célból, hogy 
feltárja a foglalkoztatásban végbement változásokat, illetve a jelenleg fennálló viszonyokat, azok 
ok-okozati összefüggéseit. Ezen információk felhasználásával részletes, a területiséget, a térbeliséget 
fokozottan figyelembe vevő képet ad a jelenlegi problémák – elsősorban strukturális – jellegéről, a hát-
térben meghúzódó folyamatokról és összefüggésekről. Kiemelten kezeli azokat a csoportokat, amelyek 
a munkahelyekért folyó versenyben bizonyos tényezőkből kifolyólag eleve hátránnyal vesznek részt 
(nők, pályakezdők, idősek, alacsony képzettségűek stb.), fokozott figyelmet fordítva a térség földrajzi 
adottságaiból adódó lokális jellegzetességekre és azok esetenként egyedi hatásaira. A foglalkoztatási 
szerkezet sajátosságainak elemzésével rámutat egyes szezonalitással kapcsolatos problémákra, a frik-
ciós, a súrlódásos és a strukturális munkanélküliség mértékére térbeli és időbeli vetületben.

Jelen tanulmány eredményei egyaránt támaszkodnak primer, illetve szekunder forrásokra. 
Utóbbiak közül kiemelten kerültek felhasználásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nfsz.
hu), adatai, amelyek elsősorban a strukturális paraméterek feltárásában, a differenciák mértékének 
számszerűsítésében játszottak meghatározó szerepet. A foglalkoztatási kérdések kapcsán eseten-
ként a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) egy-egy adata is segített a helyzet pontosabb 
feltárásában. A horvát terület foglalkoztatási viszonyainak értékelésében a Horvát Foglalkoztatási 
Szolgálat (Hrvatski zavod za zapošljavanje) adatbázisai adtak némi támpontot. Bizonyos kérdésekben 
1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából, a Magyarország-Horvát-

ország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (Kódszám: HUHR/1001/2.1.2/0002) keretében.
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a probléma árnyalásában a munkaügyi kirendeltségek és központok adatai nyújtottak segítséget. 
A primer források között elsősorban kérdőívek szerepelnek, amelyeket a kistérségi központok, illetve 
a munkaügyi kirendeltségek vezetői által kerültek kitöltésre. A túlnyomórészt nyitott kérdéseket tar-
talmazó lapok elsősorban a helyi foglalkoztatási specifikumokra, a fő foglalkoztatók foglalkoztatási 
volumenére, profiljára és térbeli megoszlására vonatkozó információk gyűjtésére voltak hivatottak. 
Ugyanezen kérdőívek – esetenként mélyinterjúkkal kiegészítve – segítettek abban, hogy a térség 
magas munkanélküliségi rátája mögött meghúzódó ok-okozati összefüggésekről a szubszidiaritás 
elvének megfelelően a lehető legkompetensebb személyektől sikerüljön információt nyerni.

A Dráva-mente sok szempontból hasonló depressziókkal és adottságokkal, ebből kifolyólag pedig 
azonos megoldási lehetőségekkel, illetve veszélyekkel bír. Kétségtelen azonban, hogy a folyó két oldala 
bizonyos szempontból mégis eltér egymástól, amely szempontok ezúton kerülnek feltárásra. Az egyik 
markáns különbség a horvát területek háborús múltja, amely a térségben még ma is érezteti hatását. 
Ennek egyik sajátos megnyilvánulása – amellett, hogy következményei a települési és településközi 
infrastruktúrában világosan láthatók – a hagyományos gazdasági szerkezetek leromlása, illetve 
esetenként olyan mérvű pusztulása, amely az újrakezdést is drámaian megnehezíti (pl. ez a jelenség 
figyelhető meg a térségben mára már szinte jelentéktelenné váló faiparban). Nem elhanyagolható 
tény, hogy a határ két oldalán található területek mérete markánsan eltér. Míg Magyarország esetében 
kistérségekről beszélünk, addig a horvát oldal županijai inkább a magyar megyékhez hasonlíthatók. 
Ebből kifolyólag a központok mérete és természetesen a problémák volumene is eltér. 

Horvátországban a központok jelentős foglalkoztatási volumennel bírnak, míg Magyarországon 
a kistérségen kívüli nagyobb városok (pl. Pécs, Nagykanizsa) a meghatározóak. Az adott térség 
perifériajellege is mást jelent a županija és a kistérségek esetében. A csurgói, barcsi, sellyei és siklósi 
kistérség Magyarország valódi és markáns perifériája, egyik leghátrányosabb helyzetű térsége, 
amely a fővárostól olyan távolságra foglal helyet, hogy az a foglalkoztatás kérdésében érdemben már 
nem jelenik meg. Ezzel szemben a horvát terület csak részben periféria, inkább félperiféria (kül-
önösen Koprivničko-Križevačka Županija), amelyek esetében a főváros közelségének kérdése már 
összefonódik a térség foglalkoztatási viszonyainak problematikájával. A beruházások kérdésében is 
kirajzolódnak eltérések. A horvát területen a válság hatására érezhetően csökkent a beruházási kedv/
volumen, amely egyértelmű hatást gyakorolt a munkanélküliek életére. Ez persze Magyarországon 
is megfigyelhető volt, azonban tekintettel arra, hogy a vizsgált térség itt korábban sem vonzotta a 
beruházásokat, a volumen csökkenése helyett inkább a térségen kívüli foglalkoztatók leépítései éri-
ntették érzékenyen a területet. 

Jelentős különbség, hogy Horvátország, mint leendő EU-tag, némiképp eltérő támogatásokban 
részesül, mint a magyar térség, amely szintén módosítja, behatárolja a területi kooperáció egyes 
kérdésekben vett mozgásterét. A horvát terület nagysága következtében nincsenek olyan homogén 
depressziók, mint a magyar oldalon, azaz nagyobb arányban áll rendelkezésre példának okáért a 
kvalifikáltabb munkaerő, amely jobb lehetőségeket biztosít a fejlettebb iparágak megtelepülésére. 
Makroregionális kitekintésben Horvátország adott területén húzódik az 5c európai uniós tranzit-
folyosó, amely stratégiai jelentőségű, és gazdasági potenciált hordoz, míg közlekedési értelemben a 
magyar oldal perifériának tekinthető. Az oktatási rendszer tekintetében kiemelendő, hogy a horvát 
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oldalon – szintén a méretből kifolyólag – jóval differenciáltabb a képzési struktúra, sőt Eszéken egy-
etem is található. Amellett tehát, hogy a terület problémái, adottságai erőteljes homogenitást mutatnak, 
nem szabad megfeledkezni a belső differenciák meglétéről sem, hisz célzott és kellő hatékonyságú 
fejlesztési programok csak ezek figyelembevételével képzelhetők el.

1. IntroductIon
Nowadays the modern world crises and its consequences confirm the fact that in these days the most 
damaged social-economic tension sources are the drastic unemployment rate which is growing in 
some fields. Losing jobs, less opportunity to work, cumulative backsliding affect those regions where 
the poverty line is very high and lots of people live in the periphery of society. 

The aim of this study is to examine one disadvantageous cross-border region, the Dráva region 
which struggles with employment problems because it discovers the changes in the employment and 
the momentary relationships and correspondences of causes. This study gives information mainly 
about the structural characteristics, the underlying processes and causes of the problems with the 
help of regional data. It gives priority to social groups with less chance because of different reasons 
(women work, beginners, elderly, and people with less qualification), paying more attention to the 
local features of the region and their unique effects. This study shows the problems with seasonality 
to analyze the employment processes in the regional and temporal sections of structural, frictional 
and temporary unemployment. The results of this research give useful material to people, who are 
interested in solving similar problems and who support locals, local politicians, people who represent 
the workforce, the researchers working in this topic and of course for readers who are interested in 
this subject.

2. research Methods
This study is based on primary and secondary resources as well. Secondary resources base data 
from National Employment Service (www.nfsz.hu) which plays determinative role in the topic of 
structural parameters and counting differences. The Central Statistical Office (www.ksh.hu) helped 
in the questions of employment with one or two data which helped to recover the exact situation. 
The Croatian Employment Service (Hrvatski zavod za zapošljavanje) gave data to help understand-
ing and estimating the Croatian employment relationships. In certain questions the sub-offices and 
employment centers gave help to clarifiy the problems. The questionnaires play important role among 
the primary sources and they were filled out in the centers of the regions and by leaders of employ-
ment offices. These questionnaires including mostly open questions collected information about local 
employment specifics, the measure, profile and regional distribution of main employers. The same 
questionnaires – in some case with in-depth interviews – helped us to get information from the most 
competent persons about the causes behind the high unemployment rate in the region.
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3. results

3.1. The structural characteristics of unemployment in the region along the River Dráva

The number of unemployed and its change in time
In december 2010 the hungarian parts of the examined region, nearly 9 thousand people (8,681 per-
sons) were registered in the labor market statistics as unemployed. Over the past few years their 
numbers – thanks to the implemented restrictions in production and factory closures largely due to 
the cash crisis – have significantly increased. (Figure 1.)

Figure 1. The change in the number of unemployed people in the examined area between 2003-2010

Source of data: www.nfsz.hu

In 2009 and 2010, in each of the four subregion, while in the Sellye and Siklós subregions starting 
from 2007 onwards the decrease in employment is uniformly detectable. The increasing number of 
unemployed in the Siklós subregion showed the highest intensity, where in average during the period 
between 2007 and 2010, in a year 39.5% more people become job seekers than in previous years. The 
situation is not much better in the subregion of Sellye either, an area which, as we shall see in the 
followings that it is the unit of the region which is loaded with the most problems. During the period 
between 2007 and 2010 the number of job seekers on average exceeded the previous year increased 
by 21.7%, which again is an intensive increase. Merely in respect of this indicator it can be outlined 
later many times and supported by the North West, South East duality of this data in the Csurgói 
micro region - local level – is high and the Barcs subregion is not hallmarked much worse. In Csurgó 
and Barcs in 2007 the number of unemployed people decreased (former 13.7 and 8.9% in the latter), 
and in subsequent years (not counting the 34.4% of Barcs in 2010) for the increase in the number 
of unemployed was small-scale. On average, from 2007 to 2010 during the period of growth in the 
sub-region of Csurgó was 5.7%, in the subregion of Barcs was 12.1%.
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Economic activity
The region is traditionally a problem area in the economic activity of the population and its low level, 
which, in each of the sub-regions—in some cases excesses 20-30%—is below the national average 
figure. Until then, though, as long as the economic activity (employed and registered unemployed total 
working-age population ratio) at the national level in 2008 stood at 76.3% for the previous years was 
around 70-75% typically, the region’s Hungarian side of the 2010 figures according to the unemploy-
ment rates the most disadvantaged microregion Sellye showed 63.3%. The same indicator in the Siklós 
region in 2010 at 64.2%, 62.8% at the Csurgó region and the subregion of Barcs at 64% (Figure 2).

Figure 2. Economic activity

Source of data: www.nfsz.hu

The value of economic activity in the post-millennium showed thelowest point in 2004 to reach. 
This year there were some areas (the Sellye subregion with 47.3%, the Siklós region with 50.1%), 
where the economic activity can not top, or barely topped 50%. This means that in a given year with 
the regional average (behind which in the municipal level there lie serious extremes) is less than 
50% of the population attempted to participate int he labor market, as workers, as job seekers as 
unemployed. The other half of the population are made up of those, who for some reason (student, 
child care, GYET, retired) did not want to offer their labor force for sale on the labor market.

Employment rate
The employment rates express that in a given small region the working-age of the population is the 
percentage of official announced job application. In this respect, a similar picture emerges, as in rela-
tion to the participation rate, however, the situation of the area’s major depression is better visibility 
due to their size. The employment rate in 2010 was 45.3% in the small region of Sellye at the time, 
Siklós at 49.2%, Csurgó with 52.2% while the small region of Barcs stood at 50.8%, thus clearly 
showing the Hungarian side has the most disadvantaged microregion with Sellye’s weak position and 
the difficult situation in the region (Figure 3).

The employment rate for a number of municipalities, revealed that the value is to stabilize around 
15-30%, which draws particular attention to the population of these settlements, nearly 80% of the 
employed or unemployed, or inactive (those who officially isolate themselves from job seeking). 
These include a number of locations from which the unemployment rate in the bottom 25% falls into, 
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for example. The high inactive (30-40% per night) ratio is the most serious problem in the region. The 
isolation from job seeking because of a wide range of different, specific reasons are many cases, how-
ever, some aspects that appear in the light mass groups where you can store it. It is very common for 
someone to refrain from employment because, by of his or her own admission because other sources 
of income allow for an acceptable living standard, such as work, just extra time, money ... etc.. burden, 
which could obviously below a certain wage (the minimum wage in many cases are classified here) 
is not conducive to the abandonment of the earlier forms of life and employment. Of course, the other 
wage work often comes from a mix of black labor in most cases some form of employment qualifying 
as a profession, as appropriate, vocational or technical school graduates to live an alternative. The 
ratio between 30-55% of their inactive to be estimated.

Figure 3. Employment rate

Source of data: www.nfsz.hu

This inactive status can stem from moral difficulties, due missing motivation, or becuse a part fo 
the people who succeded from the labour market, are used to live from different type of grants, and 
after a while do not feel the need to work in a full time job.

 Cause of the problem is the lack of qualification. As we later mentioned several times in the 
region they are characterized by low skills, and in a significant proportion of cases (6-9%) of the 
general lack of education. Unfortunately, a significant number of skilled workers is similar to the 
minimum administrative requirements can not be meet, so the employment-related paperwork for 
completion is of concern for them. They are, even if they were able to resolve their difficulties result-
ing from the outset could hardly find any employers who would employ people with similar needs 
therefore labor market integration of these conditions is unresolved, and the decrease of willingness 
comes crashing down on inactivity in the years to follow.

The phenomenon of inactive inflexibility, under realistic conditions, in some of them it is almost 
impossible to find an appropriate job. They are the ones who, despite their training this precludes any 
claims that arise against them employing scientists while their competencies are appropriate for the 
task, but do not meet the expectations of their qualification, nor the marketability of their skills.

The inactive group, a significant proportion of the long-term unemployed women who have been 
away from the labor market are relatively young and active as homemakers. In their case, and a high 
number of their significant role that the region’s communities in a significant proportion of high Roma 
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population of ethnic groups within the role of women in traditionally limited to finances, raising 
children, so you can not appear to rise up in the labor market. The majority of Roma women aged 
30-35 consider themselves too old to engage in work, so they instead adopt a less financially secure 
family living, important positions as the work burden.

Distribution by gender
The Hungarian side of the Drava region studied micro-regions uniformly the whole range of typical 
male unemployment rate is higher, which is not only a striking int he local level, but high differences 
can be observed nationally as well. The biggest difference is in the sub-region of Sellye where the 
proportion of men among the unemployed is 55.6% which was about 11.2% higher than in the female 
unemployment rate. In the background, including the area’s traditional social structure, which ampli-
fied the Roma minority of the traditional family division of labor more vigorously alive and reproduce, 
which is shown by the fact that while the boys mostly for his own economic activity encouraged, 
while the girls upbringing the housework, child-rearing is in the preparation for the benchmark. The 
latter is the previously described phenomenon of women leads to inactivity, which of course reduces 
the job seeking, but I can not find the share of unemployed among them. Although the sub-region of 
Sellye with the difference in numbers is also strongly reflected in the rest of the study area there is a 
small area to substantiate these findings. As the fourth Figure also shows the difference even in the 
most balanced Siklós region at 3% and in the region of Barcs it crossed 7%.

The annual average has not manifested, but the distribution of unemployment by gender issue 
is closely linked to the problem of seasonal unemployment. During the summer months, primarily 
due significantly to agriculture from April to the male unemployment rate (2-3%) is reduced, which 
contributes to the construction and public works seasonal demand for labor as well. Of course, this 
phenomenon also affects women, but among men, primarily due to a higher proportion of physi-
cal labor, are offering more opportunities for seasonal and casual employment. The employers in 
agriculture and construction almost always prefer the male labor force, which is complemented by 
the strength of women’s traditional roles (especially in the areas of Ormánság), which in many cases 
appear to work in these sectors, women applying to these occasions do not occur in large numbers.

Figure 4. Distribution by gender of the unemployed in each micro-region

Source of data: www.nfsz.hu
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Figure 5. Emlpoyment rates in the examined hungarian areas, 2010

Source of data: www.nfsz.hu

In Figure 5 it clearly shows that the unemployment rates of the annual run, which is clearly discernible 
in the summer season from April to the end of the seasonal decrease in unemployment. In absolute 
terms the average annual change of employed a workforce of about 600 to 700 affects the entire 
region, calculated annually. This phenomenon is more affected in the more disadvantaged areas of the 
region, as these traditional economic structure of the higher share of agriculture than the traditionally 
industrialized Nagykanizsa close to the small area of Barcs.

It is striking that young unemployed people, and mainly the graduates class of low-rate, which is 
the highest value index Ormánság small areas (Sellye and Siklós region) is just over 5% (former the 
exact value was 5.58%, latter 5.48%). Their share is higher in municipalities with a higher proportion 
of the Roma population, which is explained by a higher willingness to have children and therefore 
a higher proportion of young people occurs in the presence of settlements. The age structure of the 
region is aging, migration of young people and the region experienced a higher rate of relocation is 
intended to lead to the decrease in the rate of the unemployed youth.

Distribution by age
The proportion of the unemployed in young age is conspicouosly low—just above 5% (5.58% in 
Sellye and 5.48% in Siklós), even in the areas having the highest unemployment indexes. This ratio 
is increasing in the settlments where the gypsy population and therefore also the natality is above the 
average, meaning there are a lot more young people. The decreasing index is also made out of the 
senescent conformation of the society, and the migration of the youth from this region.

On the other side, the number of the unemployed above the age of 56 is also lower in this area, due 
the high proportion of inactive and retired population. The problem of the older age-group is deep and 
sustained, therefore, the chance to conduct them back to the labour market, is lower then by entrants. 
Most of the employers prefer, the younger age-group (where a lot of unused manpower is available), 
even though the older population has more experience. According to the traditional demand, the 
need is also higher for manual workers and therefore for younger ones. Another disadvantage in the 
competition by the age group above 56 is that the employer will not hire them due to their pending 
retirement. On top of that their qualification is inadequate. It is also very problematic to refresh their 
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out-dated knowledge, or to teach them something new as opposed to the younger population), because 
new learning competencies and schemes, are hardly to make acceptable by this age-group. In between 
the several other issues to set them back, there is one the (bigger) family and therefore the smaller 
proportion of the incomes, what they can use to commute and—against the young age-group—their 
lower time flexibility (regarding the time needed to commute for the job). The highest proportion of 
the unemployed (73% in average) is the age-group 26 to 55 years old. This is the group which is the 
least of all migratory, but the most affected by the cutbacks is the manufacturing industry.

Figure 6. The unemployment distribution by age

Source of data: www.nfsz.hu

Distribution according to education
Outlined above and described in more detail in the following chapter the northwest-southeast slope 
is one of the most striking manifestations of the unemployment according to the distribution of skills 
manifests itself (Figure 7). The key problem of the Drava river area—as you can see in the above 
referenced cartodiagram—the only primary education, and even with a very high proportion of those 
who have not, that is a high degree of unqualification.

Figure 7. The distribution of the unemployed according to education

Source of data: NFSZ
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Regional level shows a high proportion of those who have not gone through primary school, that 
is—is now a secondary fate is held as fund-looking expectations—do not meet the conditions of the 
labor base. Their presence at field level for all 4 studied Hungarian micro-regions experienced almost 
everywhere and considerably close to 10% (Csurgó 6.2%, Barcs 8.5%, Sellye 7.2%, Siklos 6%). In 
this respect, the most serious problem is in Barcs, but other values also highlights major depression.

Part of the problem is similar to the group of those who, despite completinf their basic educa-
tion level, and secondary studies were not performed, so no GCSE or they do not have any sort of 
qualification. Somewhat more serious situation is however, because even without assuming a degree 
in elementary education—already rare—they can not participate in vocational training. They are 
faced with a very serious incidence of illiteracy in the presence of functional illiteracy, which brings 
a serious obstacle for not only vocational training, job applications, but for the daily administration 
procedures as well. The variety of applications, application forms, the job center towards or com-
ing from the obligations, interpretation and performance expectations have problems. The team will 
therefore have significant issues in labor market integration of professional skills and a very specific 
group of information sharing and problem-solving strategies. In this respect, the light of experience, 
it appears that the group is made up on the one hand of the elderly (50 and over) group, on the other 
hand, it is—in part gypsy—people to whom the financial problems of the regional average is much 
greater, so the labor market point of view, considering people with multiple disadvantages.

The picture is even scarier, in the case of the above discussed supplemented group and those 
with primary education. Their exceptionally high proportion in the region, which is a number of 
very serious problems, in short draws attention to a massive unqualified labour force presence. The 
only people with primary education is the highest in the small region of Sellye, where nearly 60% 
(58.5%), which is no more than about two-thirds of the unemployed do not possess any qualification. 
From the small region of Sellye we find not far behind the Siklós region, which is 53.1% of the value 
of well-connected to the previously posed in recognition that the Hungarian area uniformly severe 
situation of a NW, NE dichotomy is also evident in the above mentioned areas. Although this indicator 
in the Csurgó subregion represents the lowest value (the other side of approaching the study area is 
through the most qualified workforce characterized part of the aspect), in the micro-region of Csurgó 
and in the micro-region of Barcs it can be observed around 50% a relative advantage at the national 
level but still a clear disadvantage. Not only in primary-level education is it the most serious problem 
but the lack of professional and vocational training in a large (at least secondary school, secondary 
education, or other demanding courses) of engaging is in fall. In the private sector they are almost 
impossible—no strong market interest in seeing it—integrated, so living mainly in public works 
programs in some sort of public employment, or for agricultural or other conditions resulting from 
seasonal and household work. The collaboration morale of any shortages and labor market with exces-
sive separation, estrangement risk increasingly appears that once again draws attention to the fact that 
they represent a very disadvantaged group (age, ethnic affiliation ... etc.. following additional factors, 
that often multipaly occur), on the other hand, their presence in the region, deepens the unemployment 
depression (in long-term unemployment and the poor financial situation, financial and slide the black 
labor) is based on.
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And a considerable proportion of them are a group of secondary school graduates, although their 
presence in most of the sub-regions was lower than the maximum of 8 mandatory players. In 2011, 
the most appeared is the sub-region of Barcs (48.8%), but also the small region of Csurgó came 
close to 48% (47.1%). The south-eastern, mostly in the Ormánság area in the small region of Sellye 
40.6% of the unemployed, in the Siklós region 44% belonged to the intermediate group of graduates. 
Although the smaller degree of disadvantages, the group is also charged with numerous problems and 
the situation is also not very good. Primary problems include inadequate demand of education in the 
region (whether internal consumer market or business) without the existence of professions, capital-
intensive, intensive business activities, or simply leaving the holding. The area of   weak domestic 
market and the lack of capital already makes it difficult for those who are in the retail service related 
such as hairdressing profession have their own salon openings, in which case, if that’s what would 
be possible, the effective demand deficit (not to mention that the region experienced less burglary 
and criminal activity due to asset risk) would be more difficult to deal with. Inadequate secondary 
education in the region experienced the so-called frictional unemployment phenomenon which leads 
to several forms realized in the area (acquired qualifications are out of date, unemployment may be 
an additional condition if not fulfilled, or even the lack of information does not even know the way 
but therefore unknown to employment opportunity).

A higher proportion of graduates is close to zero percent. The approximate maximum of the small 
region of   Csurgó is  less than 2.1%, then the value along a continuous depression of the second-
ranked through the small region of Barcs (1.3%), the sub-region of Sellye shows the minimum (0.9%). 
Although the Siklós region experienced 2.4% looks good in this respect, the very small numbers 
clearly below 3% in the most disadvantaged feature of the regions. The graduates are highly under-
represented and there are a number of multiple causes (the largest is relocation intention, willingness, 
already few young people get out of the area to   higher education ... etc), and draws attention to the 
current labor market demands a more appropriate group is low or absent.

If the secondary and tertiary graduates are considered common share (Barcs 50.1%, Csurgó 49.2%, 
Sellye 41.5%, Siklós 46.4%) of the duality tangibly shows itself again. The least upper secondary 
graduates are in somewhat better position, because in most cases their fate allows, at least in principle, 
allows today’s most demanding secondary education to start up vocational training. The group has the 
advantage that administration issues and other obstacles do not burden them or their existence, or any 
ability to market the right information, the following may help identify job opportunities in the labor 
market integration. The financial risk of slipping and multipling disadvantages, of course, is showing 
in their age.

Unemployment according to the economic sections
In this respect, the agricultural sector shows a high proportion of unemployed people, in the small 
region of Sellye (21%) which is the highest achieved value. Although the Hungarian parts of the study 
area are somewhat lower than 15-17% the values   are also low, you can not tell. The numbers on the 
one hand, therefore raise awareness of the region’s traditional agrarian nature, on the other hand, 
the fact that the study area include the districts of Hungary, where it has traditionally been high in 
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the agricultural population (I’m trying to make a living) ratio. The special feature of the agricultural 
unemployment has already discussed the seasonal nature which manifests itself in the first place, that 
the unemployment rate is related to agriculture, the highest proportion of people affected, thereby 
causing fluctuations in employment from 400 to 600 people in the sector.

Figure 8. Distribution of the unemployed by economic sections

 Source of data: NFSZ 

Siklós as exceptions show from the back of the second highest number of unemployed people from 
industry. About 18-27% of the values   play an important role in the regional plant closures in which, 
as provided in the labor market problems in spatial analysis that will be discussed in more detail, 
particularly affected the otherwise peripheral, mainly labor base functions as less qualified workers, 
service areas, including the Csurgó, Barcs, Sellye and Siklós area.

The highest unemployment rates (27-50%) of the service, however, will be off. For Barcs half of 
the unemployed, is provided by this sector, and the more agrarian employment of the small region of 
Sellye is only 27%. The service sector of the agriculture sector, the other sectors of the labor market 
effects of seasonality are tangibly displayed. The summer after the boom period (roughly similar to 
the bondage curve) are also linked to the June, July unemployment minimum, which would be at a 
maximum at the end of the year. Of course, in areas where tourism equilibrium are more considerable 
industries, the overshoot equilibrium are more considerable, while the service leaving unemploy-
ment rate is higher due to, especially if the domestic market is weak, the crisis is debited from the 
discretionary income decline of reason than usual lower demand supported.

In what it appears at first as the homogeneity of the region, the issue of independent small regions 
is very similar in appearance and distribution of the various regions and the regional average in minor 
variation (standard deviation of 1.4 and 2.6, while the corrected standard deviation 1.2 converted 
to 2.3). The area as a whole in this regard can be tested. Nearly half of the unemployed are given, 
who have more than half a year are not looking for a job. In their case, we can not have very serious 
problems, because the job changes in the labor market dynamics inherent in the traditional 1-2, maybe 
a few more months of unemployment status.
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Duration of the unemployment
The real problem is that their integration means are more than 6 months, a year or even more long-
term unemployed. His gold makes up the remaining approximately 50% (48.1% in the sub-region of 
Csurgói of the time, 47.5% in the sub-region of Barcs and 44.3% in the sub-region of Sellye and at 
the time in the sub-region of Siklos had 49.9% value), which is also one of the signs of disturbances 
in the regions labor market. The problem is all the more remarkable because it is evidence that the 
time spent is proportionally a greater proportion of women in the labor market are moving away from 
that as a result of labor market integration is more difficult, and in some cases it becomes almost 
unthinkable. Those who—earlier than with up to 8 players at all job seekers were mentioned—can 
not meet the labor market’s expectations with their qualification, after a few years, only serious public 
expenditures and only very special solutions can reintegrate them into the working society. This 
includes, of course, those whose education is considered obsolete and although secondary paper has 
not supported the labor demand against the acquired expertise. In their case, the primary hazard is 
that it is in the course of time gaps for labor market expectations (possibly the work ethic, is somewhat 
of a work culture deterioration through loss) from the amount it becomes clear that the employment 
policies of sight can be removed, that is, their position is primarily social tools will help the problem 
of slipping off to prevent just such ways thus they will be solved.

Figure 9. Distribution of the unemployment according to time lengths

 Source of data: NFSZ 

3.2. The regional features of the unemployment in the region around the river Dráva
The present research is the subject of territorial units, such as its four sub-regions (Csurgói, Barcs, 
Sellye and Siklos), and the three Croatian (Koprivničko-križevačka Županija, Virovitičko-Podravska 
Županija, Osječko-Baranjska Županija) entities, without exception, employment virtually depression, 
have been hit hard by unemployment, the most disadvantaged areas are examples. The historically 
been defined in many ways unique features (eg, south-western border regions are the investment 
boom complicating protracted armed conflict, which the Croatian areas directly in the Hungarian 
parts indirectly affected the unique ethnic composition, in particular the Roma minority, exceeding 
the national average rate, etc.). support disadvantages due to the development of the unemployment 
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rate - although there are strong regional differences that can be detected inside - the average of the 
countries associated with multiple kicks. Hungarian relations in the year 2010, the labor market situ-
ation is somewhat consolidated due to approximately 11.12% nationwide unemployment still the best 
in Csurgói subregion is almost 7% higher than at the top (Figure 10).

The area of   the most deprived areas in Hungary, elements of the sub-region of Sellye (the Ormán-
ság area), whose unemployment rate (28.44%) is more than twice as high (about three times) than that 
of the national average. The disruption of employment and high unemployment are closely linked to 
the historical past, as the area was already after the change, the erosion of the socialist farms caught 
laggards. It has led to cash job losses in the region interested employers restrictions on production, 
which—in addition to the job reduction in the center, Sellye was greatly affected—having regard to 
the peripheral character and commuters to the high proportion of locally more strongly affected (for 
employers downsizing occasion primarily easier replaced, usually unskilled, while the commute is 
more expensive due to higher labor potentially reduce the rate of interest in terms of rationalization of 
production). Sellye increases the difficulty for that—as stated in the mobility conditions that are dis-
cussed in detail in the Chapter presentation—the highly developed network of transport sub-region.

The Central Hungarian small region of Barcs on the field (20.62% unemployment rate) and the 
Siklós region (23.4% of data) form, however, if we look at the national benchmark, in their case it 
also shows that the unemployment rate of the economically active population is more than twice the 
average.

Drava in Croatia involved in this study also experienced in Hungary are presented in spatial dif-
ference. The national unemployment rate (11.9% in 2010), almost three times surpassing Virovitičko 
Podravska Županija addition, Osječko-Baranjska Županija area with 26.4%, while the best value of 
the study area showing Koprivničko-križevačka Županija at 16.1% in the unemployment rate.

The region as a whole is striking that between the 2007 to 2010 period (effectively the global 
economic crisis) in all the analyzed territorial entities, unemployment increased (on average by 5.1%), 
and even the biggest growth in the small regions of Sellye and Siklós the national average (4.3%) 
increase was several times higher than was observed (9.69% in the sub-region of Sellye, the highest at 
the time was the region of Siklós with 12.68%).

For this area, the Croatian striking was much lower (average 2.4%), which isbelow the national 
average (5.1%), and draws attention to the fact that the crisis in this region had less of an effect 
on employment. Although this finding is a positive impression, in fact, this draws attention to the 
problems of the region’s long-standing and serious structural difficulties that can be traced back to the 
roots of the problems of unemployment and long-term nature of the employment.

The uniformly characteristic for the area that is traditionally small villages, a number of smaller 
settlements, partly (including in respect of the transport system) consists of peripheral settlements that 
are closer to the labor market in a larger city’s highest proportion of employers offering jobs.

In rural areas equilibrium almost does not even occur and are more considerable employers, so 
jobs to attend primarily inhibits improper transportation system, and partly arising out of the isola-
tion and the other side of its border, which in many decades has clearly hampered, and today—even 
though the history effects of arising strong—growing businesses and easing barrier to free movement 
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of workers. The mobility due to weight relationships are analyzed in a separate section, however, it 
is worth mentioning here that the various sub-regions in which the settlements, which are the main 
employers are more compressed (Figure 11).

Figure 10. Regional distribution of the unemployment

Figure 11. Direction of commuting for jobs in the analyzed area
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The employment of a territorial entity—the case of the subregions of Hungary, Croatia županija’s—
center always plays an important role, although the volume of employment in Hungary respects that 
they sare ometimes lower than the outside the region, but are also involved in employment areas.

The region is located outside the city of Nagykanizsa whose role is determining proximity—
especially relative proximity—clearly, even dominant contributor to the great position of the Csurgó 
subregion. The banking of Nagykanizsa and other service sectors, the construction industry can be 
found in larger companies (Public Ltd. Épszer Gas Kanizsa, Nagykanizsa Brick Works Ltd., Intact 
Fish Ltd. 2000). The furniture companies sometimes employ 50 people solve (Palmbö Ltd., Kanizsa 
Upholstery Ltd). Nagyatád is also in the construction industry (Bagó and Co. Ltd., Nagyatádi Utilities 
and Civil Engineering Ltd, Novics and Co. Utilities Construction Ltd., etc.) And tool fabrication, 
machine fabrication, machine-tool industries (Büttner et Ltd., Fisher Hydraulics Ltd., Danuvia 2005 
Tool Battery Ltd. Manufacturer and Device), printing (Nagyatádi printing Ltd.) is concentrated in the 
major part of the main employers. Removable and food processing (Nagyatádi Cannery), chemical 
manufacturing (Master-Painter Ltd.), wood (Walnut Ltd.) and the production of building materials 
(Space-Plastic, Construction-Manufacturer, Sales and Service Ltd.) as well.

 For Barcs, Nagykanizsa is less, while Szigetvár and Nagyatád contribute more significantly to 
its employment. Szigetvár is also in for the construction industry (Meli-Start Ltd.), the construction 
of material industry and the manufacturing of doors and windows (Heat Island Ltd., Janko Wood 
Industry and Trade Ltd.) stands out. In addition, major clothing (Estonia Morrison Ltd., Manifaktor 
Ltd.), food (Bata Ltd., Szigetvár Trade Ltd.) and furniture (Polaris Mix Ltd) employers can be found 
in the region. Of course, these are not giant corporations, but given the low employment of the Drava 
volume, up to 50 to 100 employees shall be considered to be significant nontheless.

From Sellye to Szigetvár in addition to Pécs with commute greater numbers, but as we shall see, 
the sub-regions due to a number of factors are inhibiting mobility. Pécs in various construction com-
panies under insulation products manufacturing (Felicity Ltd., 2H Central Ltd.), doors and window 
making (Window Épmű Ltd., Ge-Plast Window Manufacturing Ltd.) and brick manufacture (Pannon 
Brick Building Material Manufacturing and Trading Co., Ltd.) is engaged in more businesses. In ligh 
industry we have food, beverage (Family Drink Ltd. Manufacturer Cezar Winery Champagne, Wine 
Trade Ltd., Ltd Blue 2000) and leather (Hungary Tradelda Leather Manufacturing and Trading Co., 
Ltd.) can be highlighted. The exhaustive is worth mentioning some furniture (Smith Wood Plant Ltd, 
Meg-A Makriszkó Ltd., Gaber Timber Ltd.), shoe manufacturing (Rox Shoes Ltd.), and the screw 
manufacturing (2000 Records Ltd.) or even mechanical engineering (Lift-Unit Commercial Ltd) in 
the field of entrepreneurship.

For Siklós, Mohács is a significant employer as an external display. Industry includes wire drawing 
(Flouding Ltd.), wood industry (Kronospan-MOFA Hungary Ltd.), the beverage industry (Bencze 
Company Ltd.), food manufacturing (Pikker Ltd.), the polyethylene production (Plastic Material 
Processing and Trading Ltd .) and the plastic packaging production (Bédaplast Ltd.) are represented. 
The Mohács Foundry Industry and Trading Co., Ltd. is primarily, as the name suggests, deals with 
various metal casting. The Fuel Centre Ltd has interest in the manufacturing of wood briquettes. The 
centers of (Hungary: Csurgó, Barcs, Sellye and Siklós, Croatia: Koprivnica, Virovitica and Osijek) 
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occupied different administrative position and due to their size in volume (Figure 12), of course, have 
very different jobs.

Figure 12. The number of the population in the area centers (2010)

Source: Helységnévkönyv adattár (2010)

In Barcs the timber industry (Drava Woodworking Ltd.), is primarily in the construction industry 
and is in connection with concrete blocks (B & Z - Concrete Construction - Concrete Industry and 
Trading Co., Ltd.), construction chemicals (Henkel Hungary Ltd. Construction Chemicals Factory) 
Manufactury consumes a greater number of workers. In addition we should also mention Quattro 
Trading Ltd., which deals with the manufacturing of railway parts. The timber industry of Csurgó 
(Csurgói Woodworking Ltd.) has equilibrium with a more considerable volume of employment and 
commuting workforce. The centers of Sellye are in the worst situation, as shown by the few construc-
tion ventures (eg, O and R Ltd.) apart from which chemicals and detergents manufacturing (Samatan 
Ltd.) can be highlighted. Siklós with different branches of the food industry also appears in the 
beverage and syrup industry (Aquavit Distillery Ltd., Hamburger & Co. Ltd.) and food production 
(Wine Garden Ltd.) as well. The Priest and Co. Ltd., Adam and Co. Ltd., and Bonus Ltd. are cleaning 
product manufacturers. The construction industry serves the concrete industry (Croatia and Co. Ltd.). 
In addition, the settlement can be found in the manufacturing of lighting equipment (Electro Mix 
Lighting Ltd.), and engaged in the business of entry phones, making matrix displays (Automation 
Instrument Co. Ltd.).

The Croatian population centers are several times (at least twice) the size of the Hungarian micro-
regional centres, which in most cases, more and more jobs are related to the volume of business. 
Koprivnica food processing (Podravka, Carlsberg Croatia), wood (Koming Company), pulp and paper, 
building materials and construction industry (Hidrokop doo, doo Andreić) tie up a significant portion 
of the employees. Viroviticában works Viro sugar factory. The furniture manufacturing (panel Matasic 
Company) of course and in addition the construction industry (OPEC dd) can be represented in the town. 
In Osijek construction (Izolirka doo, doo Visnjevac Comp) building materials and equipment for steel 
(Inox Metal Company) serves manufacturing. OLT d.d. agricultural machinery is active in the field.
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The employment structure of the phenomenon implies that the region is primarily medium-skilled, 
and in any event profession of at least some workers is needed. Profession in the construction of those 
regionsincrease the chances—including such firms as less activity in the stationary chair—the con-
struction industry—especially Ltd.’s—the major employers in companies. Although the less skilled 
workers demanding industrial activity also occurs in the area, nowadays this is a basic requirement 
for the occurance of vacancies as a secondary level of education (eg. graduation). Specific intrinsic 
characteristic of the region—municipal and micro-regional level display—differences in unemploy-
ment rates analysis highlights that differences more or less show up in the Croatian areas (Figure 13).

A NW-SE striking dichotomy exists, which include 30% of the unemployment rate and the number 
of settlements in the distribution emerge. The Csurgó region not such a small area, and along the south 
there is an increase in numbers. Barcs includes Heresznye, Somogyaracs, Rinyaújlak and Patosfa well.

The worst situation in Sellye is in Marócsa which is only a small area, and Zalata, Ózdfalu belongs 
among the most difficult backgrounds, however, it is significantly greater than the second-worst cat-
egory in the number of municipalities (12) and the percentage of the small town in the region (35.3%).

Figure 13. The unemployment rates in the settlements in the analyzed Hungarian region

Source of data: NFSZ

The local conflicts of Siklós of which most are out of the border by nature disadvantages, which is 
reflected in the unemployment rates of Tésenfa, Drávacsehi, Drávapalkonya, Kovácshida, Alsószent-
márton and Old as well. Along the border out of the peripheral nature of the analysis of mobility 
conditions are still referred to in detail. Apart from them, only Csarnóta and Siklósnagyfalu belong 
to the settlements exceeding the 30% unemployment rate. Thus border-other dichotomy settlements 
appear as well.

Interesting findings, provides an opportunity for the best unemployment rates characterized 
the distribution of settlements as well. These are usually the centers (Csurgó, Barcs, Sellye, Siklós, 
Koprivnica, Virovitica, Osijek), however, it is striking that the best employment situation is in the 
subregion of Csurgó, the center does not belong to their ranks (though small regional scale is still 
among the best located) while Siklós where otherwise the Hungarian side, the most significant internal 
differenciákkal meet Harkány, Devecser, Pécs, Villány, and also prevents the center of Magyarbóly. 
This is due enough to differentiation—sometimes just a typical village—its causes are beyond the 
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scope of this study providing a detailed analysis of scales, however, the trends and characteristics of 
the area on the understanding of the conditions of employment are discussed. Sellye is clearly the 
employment center of the small region, while the smallest number of population centers in the region, 
resulted in higher relative unemployment rate with less jobs. Siklos and its subregions off the border 
are far from heaven due to unfavorable situation, there are clear benefits from the best unemployment 
rates in cities tourism from which—although a strong seasonality—but is reflected in the annual rates 
in which Harkány, Villány and Magyarbólyt are raised to the bests as well. In the case of Pécsdevecser 
the proximity of Pécs contributes to its better position.

Although within the region (as has been previously described) dividing good and less favored 
areas, in no way neglecting the fact that unemployment is similar, hit by a series of elements to talk 
about depression. These are problems of the past and partly have to be explained later in the territorial 
point of view, and also its particular identity. The stabilization of the cause of high unemployment, on 
the other hand, as a result the lack of investment contributes to the greater lack of interest imposed 
on the market area employers. The latter is behind the factors lined up, such as education immaturity, 
younger exodus of the local general aging and a skilled labor force moving away, lack of motiva-
tion, poor educational structure, the lack of capital, the atomized business structure, underdeveloped 
(small) internal market compared to international competition, the lack of big buisnesses and last 
but not least the poor infrastructure conditions behind them. The later one, later discussed in detail, 
and the problem is the neuralgic point of the mobility problems of population mobility opportunities 
limited under strongly hinders investments settlement, as well as the weak domestic market, the 
external market potential availability is limited to the supply of products to the conditions even in 
the countries examined in comparison with other regions is considerably lower than that. The region 
experienced emigration reinforced aging along with a higher contrast between the Roma population 
who are likely to have children and thus result in rejuvenation, which is also confirmed that the young 
people in a similar situation characterized by lower migration rates. The most consistent, each territo-
rial entity observable phenomenon of the housing stock in poor condition, inadequate public works 
and the general mass poverty, slipping, thus further undermining the local people employment-related 
motivations, and even the individual information sources to increased isolation of the appropriate 
informed conditions also adversely affected. In terms of unemployment it is emphasized that the 
extent of the problem only partially describes the unemployment rate, which does not reflect the work 
of consciously stayed away, the job is not seeking, which the unemployed for counting places have the 
50% can reach to the employment drop-out rate.

In the region of small villages in the structure and characteristics of the cross-border character, 
whose main consequence is that the opportunities for mobility only in the area have had much higher 
costs to be improved. This includes elements such as a number of concrete dirt roads that can be found 
in communities, but other utilities, and even the residents of the fiber optic network, or on the landline 
/ mobile uplinks to the network of opportunity. The dead-end town character, the resulting supply 
problems in the area of   small villages along the outer periphery of the transport network crowd, which 
clearly excludes the field of international transport networks that will require employers to settle 
there. The situation is precisely due to the high cost demand collaboration, Hungarian and, of course, 
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cross-border co-operation to repair a half, which is just a regular and proper communication between 
the parties and professional programs, continuous co-construction and maintenance can be achieved.

The cross-border nature has long affected negatively the development of the region, and although 
the most serious disadvantages resulting change in the period before the system can be connected, 
are still investigating the resulting voltage traces, both the municipal and the economic structure. The 
XXI. century, a serious possibility, partly created by the EU, but in this case the Croatian-Hungarian 
relations, the previously hard-limit function as lines, loosen the cross-border regional co-operation 
can strengthen the significance of which is both linked to the region’s codification of the benefits of 
materialisation and sometimes the previous reinvigoration of functional relationships. The region is 
one of the most important breakthroughs of the border and may be a fault elimination, thereby freeing 
resources concentrated.

With regard to employment prominent local municipalities and the state, such as employing a 
prominent role, which, in addition to the state institutions employ the highest proportion of the local 
people, drawing attention to how much potential for the public works programs, and for the local gov-
ernments were carried out by investments. They reach the marginalized social groups, with market 
integration / reintegration obstacles, other means are very serious and many times require more effort 
to do. In this respect, it is essential for the programs, enhanced and regular workshops like team work, 
consultation, and—to be released in the deadline by limited resources—the ongoing Croatian-Hun-
garian cooperation, appropriate diagnostic studies, monitoring and targeted, issue-specific programs.

 The regional centers were established in each of the industrial parks, but many of them still 
have unused capacities. Though good—better—infrastructure conditions exist (which such a facility 
has to offer) as a competitive advantage can be realized, confirmed the claim that the competitive 
advantage can only improve in cases when businesses settle and other conditions (such as sufficient 
and qualified labor force) are also available. However, those conditions in the region have not yet been 
sufficiently realized. 

3.3.  opportunities and threaths in stabilising the labour market 
Although most areas of the two countries are also affected, as well as ethnic composition, the history 
is different to some extent, a number of properties are similar, almost the same advantages and diffi-
culties are in the area to talk about. Consequently, the studied regions prepare a joint SWOT-analysis, 
which naturally complements the existing differences, differences are also presented.
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Table 1. SWOT-table of the region

strengths Weaknesses
1. Labour force
- Crowd of free labour force
- Relatively cheap workforce
- A need for work
2. Natural conditions
- Relatively untouched natural beauty, natural resources along 

the river Drava
- Rich flora and fauna, rare and protected plants and animal 

species
- Great features of river and lake fishing
- Rich thermal water resources
- Low pollution in general
- Significant natural resources, water resources
- Great arable land, forests, water resources
- The river Drava
- Tourist attractions
- Construction raw materials (sand, clay, stone)
3. culture, nationality, ethnic composition, demographic 

features
- The charm of the built environment
- Monuments
- Traditional village image, excellent conditions for  rural 

tourism
- Colourful ethnic composition
- Rich traditions, folk customs
- Industrial parks / enterprise zones
4. settlement structure, infrastructure, education/training
- Low property prices
- Buildings with economic value out of use
- Favourable geographical location, the proximity of some 

European centres
- Free capacity in the business and industrial zones
- Advanced educational system that makes life-long learning 

possible
- Available skilled labour force in some areas (Mainly Croatian)
- Developed educational system (especially Croatia)
- Transit routes (mainly in Croatia)
5. Agricultural industry
- Traditionally-based agricultural knowledge
- Great agro-ecological conditions
- Traditions of agricultural processing industry
- Strong agricultural brands
- Modern, competitive technologies used in farms
6. capital, investments, enterprises
- Enhanced business environment

1. Labour force
- The relative lack of skilled, qualified labour force
- High percentage of long-term unemployed people
- Disturbance of demand and supply in the labour market
2. Natural conditions
- Contaminated sites, illegal garbage dump
- The low level utilization of renewable resources
- The low level usage of the conditions
3. culture, nationality, ethnic composition, demographic 

features
- Difficulties based on the high ratio of the Roma/ Gypsy 

population
- Ageing population
- Loss of motivation and hope
- Social issues
- Migration
- Running into debt
4. settlement structure, infrastructure, education/ training
- Network infrastructure in a bad state of repair
- Low access to the Internet
- A few border crossing, restrictive effects of mobility of border 

region
- Isolation, plentiful deadlock settlements
- A few primary and secondary highways
- Deficiencies of public utilities
- Settlements structure of small villages
- Peripheral location within the countries
- Underdeveloped education system
- Lack of infrastructure of industrial parks
- War damage (mainly Croatia)
- The lack of advanced industry
- The war set back the traditional structure of production (e.g. 

timber industry)
- The lack of city detours
5. Agricultural industry
- Structured agricultural land
- underdeveloped level of irrigation systems
- the decline of traditional food processing industry
- weak relationship among small and medium-sized and large-

scale enterprises
- the lack of protection of local products
- unexploited agricultural lands
6. capital, investments, enterprises
- Lack of capital (households, firms)
- Lack of investors and foreign capital
- Low purchasing power
- Not sufficient and high-level cooperation between small and 

medium-sized and large-scale enterprises
- Small- and medium-sized enterprises not suiting the 

requirements of EU standards
- Modest level of investment due to the global economic crisis
- The lack of coordinated development strategies
- The market access of local farmers is not resolved
- Poor financial situation of local governments
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opportunities Threats 
1. Labour force
- High-level, labour intensive and environmentally friendly technologies
- Public work programs
2. Natural conditions
- Increased use of water-related tourism potential
- Natural environment protection
- Good conditions of geothermal energy utilization
- Promote the use of renewable energy resources
- The protection of natural and healthy environment
3. culture, nationality, ethnic composition, demographic features
- To strengthen social activities
- Rural tourism development, Improving Village images
- Re-socialization programs
- to activate churches, non-profit organizations 
- Knowledge-based economy
- A globalized society
- Industrial and manufacturing traditions
4. settlement structure, infrastructure, education/training
- Development of Sewage, road and gas pipes,
- Entrepreneurs and farmers’ training programs
- Roma education programs
- Integration of multiple disadvantaged children at schools
- Establishment of the Regional Development Agencies
- Completion of the infrastructure of industrial parks
- reconstruction of empty buildings into  tourist resort hotels
- exchange of experiences, information, training courses in the catering industry
- The protection of the built environment
- Targeted, workforce training according to the  labour market demand 
- The potential for river transport
- IT, environmental technology
- EU transport corridor 5c
5. Agricultural industry
- Better and more targeted use of the agro-ecological conditions
- Organic farming
- Herbal and fruit production
- The modernization of agriculture
- increasing the processed-level of  agricultural products  
- emphasized support  of farmers
- Strengthening of the agricultural processing sector
- The protection of existing products (branded products, patents) and promoting the 

development of new products
6. capital, investments, enterprises
-  Application options without self-financing
- Agriculture and rural development
- Development of region marketing
- more efficient and more extensive use of EU funds 
- EU accession and access of EU funds  (SAPARD) (Croatia)
- To promote the regional competitiveness of small- and medium sized enterprises
- Enhancing the investment conditions with the help of  the region’s economic support
- To promote cooperation among, medium and large enterprises
- Strengthen the business environment, and promoting the development of technology
- Promotion of innovation
- The support of economic activity
- development of commercial and industrial development zones
- Export Orientation
- The higher degree of product processing, production of endproducts instead of raw 

material production
- to develop network with the neighboring countries and regions 
- The Regional Development Strategy to encourage counties to develop (Croatia)

1. Labour force
- Further increasing unemployment
- Increasing number of  permanent feature of 

underskilled workers
- More and more long-term unemployed people
- The brain drain from the region and / or the 

country
- Spread of Work in the black economy
2. Natural conditions
- Increasing environmental pollution, 

ghettoisation
3. culture, nationality, ethnic composition, 

demographic features
- serious imbalance in the composition of 

the population
- Permanent emigration
- Increasing lack of motivation
- significant impoverishment
- running into debt
- increase of radicalism
4. settlement structure, infrastructure, 

education/training
- A decrease in the volume 

of employment centres
- degradation of roads, provider networks
- The inadequate development of cross-border 

relations
- Increasing differences both 

on regional and national  level
- The training does not follow the market trends
5. Agricultural industry
- the existence of short-term economic attitude
- The lack of agricultural policy moderating 

risks
- The increasing rate of lands left fallow
- The competition 

of foreign agricultural products (cheap 
but substandard quality 
products becoming dominant in the 
internal market)

6. capital, investments, enterprises
- Backwardness of planned investments
- Withdrawal and reduction of subsidies
- Inadequate tax policy, strengthening of grey 

economy
- Liquidity problems, the existence of debts 

becoming more frequent and powerful
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The above SWOT analysis therefore shows that many aspects of the Drava depression with similar 
capabilities and, consequently, in the same possible solutions have risks. There is no doubt, however, 
that the two sides of the river are in some ways different, aspects of which are hereby disclosed. One 
striking difference in the history of the Croatian war areas, is still felt on the region. One particular 
manifestation—in addition to the consequences of the municipal and inter-municipal infrastructure 
is clearly visible—is the traditional economic structure, degradation, and sometimes not justify 
the destruction of a fresh start is dramatically more difficult (for example, this phenomenon can be 
observed that the area has been almost insignificantly become wood industry). Not inconsiderable 
is the fact that both sides of the border areas are markedly different. While in Hungary, we are 
talking about a small area, while on the Croatian side of the Hungarian counties županijai is more 
comparable. Therefore, the centers and of course the size of the volume present different problems. 
Previously, it was shown for the population of the settlements gap difference, reflected in the volume 
of employment and related disorders as well. For example, it is worth to mention that in the case of 
Croatian center infrastructure weaknesses than those detours, etc Ring. Lack of Hungarian centers, 
there is no recognition as a distinctive problem. In addition, major employment centers in Croatia 
have the volume, while in Hungary the small areas outside the major cities (eg. Pécs, Nagykanizsa) 
prevailed. The peripheral nature of the region means something different in the case of sub-regions 
and županija. The regions of Csurgó, Barcs, Sellye and Siklós are local, real and strong peripheries 
of Hungary, one of the most deprived area of the capital city from a seated to the merits of the 
issue of employment is no longer displayed. In contrast, the peripheral part of Croatian territory 
is rather semi-periphery (especially Koprivničko-križevačka Županija), in which the question of its 
proximity to the capital city of the region has been intertwined with the problem of employment 
relationships. The issue of investment are also discernible differences. The crisis of the Croatian 
territory marked reduction in the investment activity / volume, which is a clear impact on the lives of 
the unemployed. Of course, this was also observed in Hungary, however, given the fact that the study 
area has not previously attracted investment, rather than decrease in the volume outside the region 
affected employers downsized sensitive area. A significant difference is that Croatia, as a future EU 
member receives subsidies somewhat different than the Hungarian regions, which also modifies the 
limits of territorial co-operation in matters of individual freedom. In the Croatian area as a result of 
this there are no uniform depressions, like on the Hungarian side, that is, for example, is available in 
a higher proportion of more qualified staff, better opportunities for the settlement of more advanced 
industries. Macro-regional forecast and Croatia in the European Union lies in the transit corridor 5c, 
which is of strategic importance and economic potential for portability, while the Hungarian part 
of the periphery is considered in terms of transport. The educational system is pointed out that the 
Croatian side—also due to the scale—have more sophisticated training structures, even the Osijek 
university facilities. In addition to the problems and conditions of the area showing strong homgenity 
we should not forget about the existence of internal affairs for targeted and effective development is 
only imaginable if we take these into account.
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4. conclusIons
Although there are better and worse areas in the region, it is an important fact, that the unemployment 
has depressive elements everywhere. These problems are almost the same next to the area’s unique 
features. It is a cause and also an affect in the high numbers of unemployment that there are no 
investments, and that the employers do not care enough about the region. On top of all these typical 
issues is the underdevelopment of the education, the migration of the youth, the insenescence of 
the settlements, incorrect training structure, low concentration of capital, small sized enterprises, 
weak local market and international competition, missing large-sized employers and underdeveloped 
infrastructure. This last factor makes the mobility of the population almost impossible and blocks the 
investors due the exterior markets (transportation of the goods) are unreachable. The insenescence 
and the migration is compensated through the higher proportion of maternity (childbirth) of the gypsy 
population. The unity in the whole area is visible in the mischievous habitation stand, underdeveloped 
public utilities, impoverishment of the population, which abuses the motivation to seek for a job, 
moreover is also the base of misinformation. The heaviness of the problem is poorly described by the 
unemployment rate and is not enough to make visible enormous groups who do not want to work, or 
do not seek a job at all, but this group makes out almost 50% of those who are not employed.

The idiosyncrasy of the area are the small sized settlements and the border-line structure. The con-
sequence of this is that it would be very expensive to improve the mobility, for example: concreting 
dirt roads and to make other public services accessible (cellular phone system or optical cable network 
for internet access). It is also very characteristic that a lot of dead-end settlements turn into peripheri-
cal areas and due to this underdeveloped traffic network will never attract significant employers. This 
situation can be solved only by teamwork and collaboration with partners over the border and regular 
professional training and communication of both parties.

The border line features have negatively influenced the area’s improvement, although the most 
serious disadvantages from this are belonging to the time before the change of the system and the 
tension’ s marks can be detected both in the municipal and the economic systems until now. The XXI. 
century’s earnest possibility, partly in Union’s framework, but in this case in Croatian–Hungarian 
relation too, loosening the previous lines functioned as hard borders, strengthening the cross-border 
area’s cooperation, which is both relaied to the advantages realised from the area’s integrated frame 
and in some cases the previosly funcionally made relations revitalization. One of the area’s most 
important break point is the border as to liquidate the fault line and this way it releases concentrated 
resources.

The settlement’s governments and the state are conspicuous in the sense of employment as an 
outstanding employer who besides the state’s institutions employs the local populice in the biggest 
rate, draws the attention that huge opportunities hide beyond community service programmes and 
the investments carried out by the government. This can reach those peripheral communities, whose 
market faces integration/reintegration obstacles which can be solved by other devices with much com-
plicated efforts. In this respect it is neccessary to work out appropriate programmes, intensified and 
usual workshop like teamwork, consultation and—releasing the resources limited by the border—the 
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constant Croatian–Hungarian cooperation, the adequate diagnostic studies, the monitoring and the 
targeted problems specific programs elaboration.

There were industrial parks founded in all of the micro regions, however a significant part of 
these have idle capacities. Though, having good-better infrastructural conditions (what this kind of 
facility can offer) can be realized as a competitive advantage, the statement is certified what says, 
that the competitive advantage can be corrected just in the case, when other neccessary conditions 
for the enterprise’s settlement (eg.: qualified, and enough amount of labor force) are appropriate. The 
conditions mentioned above have not yet been sufficiently realised, until this day.
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7RWHPV�S��

2 ,DQ�.LQJ��The boomerang, information book��*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�����
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$�PĦYpV]HW� UpV]H�YROW� D]�ĘVODNRVRN�pOHWpQHN��iWKDWRWWD�D� V]HUWDUWiVRNDW�pV�D�PLQGHQQDSL�pOHWHW��
(J\V]HUUH�YROW�YDUi]VODW�pV�PiJLD��PpO\HQ�pOĘ�YDOOiVRV�KLHGHOPHN�NLIHMH]ĘMH��D�WHUPpNHQ\VpJ�pV�D�WHU-
PpV]HWHV�Q|YHNHGpV�IRUUiVD��D]�HUHGPpQ\HN�NUyQLNiMD�pV�D�EHV]pOJHWpVHN��YDGiV]DWRN��V]HUHOPHN�pV�
YLV]iO\RN�PLQGHQQDSRV�PHJ|U|NtWĘMH��$�IRUPD�pV�D�VWtOXV�PLQGHQ�KHO\HQ�PiV�pV�PiV�D�V]HULQW��KRJ\�
PLO\HQ�HV]N|]|N�pV�DQ\DJRN�WDOiOKDWyN�D]�DGRWW�WHU�OHWHQ��$]�HJpV]�NRQWLQHQVHQ�HOWHUMHGW�D]RQEDQ�D�
WHUHPWpVPtWRV]��D]�DXV]WUiO�JHQH]LV��PHO\�PLQGHQ�PĦYpV]HWL�iJEDQ�PHJMHOHQLN��$]�DERULJLQ�HPEHUHN�
V]LQWH�NLYpWHO�QpON�O�HJ\�RO\DQ� WiYROL� LGĘV]DNUyO�EHV]pOQHN��DPLNRU�D� I|OG� ODSRV�pV� MHOOHJWHOHQ�YROW�
YLUiJRN��pOHOHP�pV�HPEHUHN�QpON�O��(J\V]HU�FVDN��YDODPLNRU��YDODKRJ\DQ�PHJMHOHQWHN�D�WHUHPWĘ�ĘV|N��
-|KHWWHN�D�I|OG�YDJ\�D�WHQJHU�PpO\pEĘO��D�YLOiJ�YpJpUĘO��pV�DOiV]iOOKDWWDN�D]�pJEĘO��9pJLJVpWiOWDN�D�
YLGpNHQ��pV�OpWUHKR]WDN�PLQGHQW��DPLQHN�OpWH]QLH�NHOOHWW��ÈUNRN�NHOHWNH]WHN��DKRO�iVWDN��pV�SDWDNRN�
IDNDGWDN��DKRO�YL]HOWHN��$�N�OVĘ�PHJMHOHQpV�N�UXJDOPDVDQ�YiOWR]y��QpKD�HPEHUL��PiVNRU�iOODWL��QpKD�
IpUIL��PiVNRU�QĘL��GH�PLQGHQW�ĘN�WHUHPWHWWHN���ėN�V]�OWpN�D]�HPEHUW�pV�D�W|EEL�WHUHPWPpQ\W��ĘN�YiO-
WR]WDWWiN�HJ\PiVW�IiNNi�pV�V]LNODDODN]DWRNNi��1pKiQ\DQ�N|]�O�N�HVHWOHJ�IHOV]iOOWDN�D]�pJEH��KRJ\�
EHOĘO�N�OHJ\HQ�D�KROG�YDJ\�FVLOODJRNNpQW�YLOiJtWVDQDN��ėN�WHUHPWHWWHN�PLQGHQW��DPL�pO�pV�PR]RJ��DPL�
Q|YHNV]LN��DPLQHN�WDUWDOPD�pV�IRUPiMD�YDQ��9LVHONHGpVL�QRUPiNDW�KDWiUR]WDN�PHJ�D]�HPEHUHN�pV�D]�
iOODWRN� V]iPiUD�� pV� HOĘtUWiN� D� V]HUWDUWiVRNDW��PHO\HNHW� D� W|U]VHNQHN�N|YHWQL�N�NHOO��.pVĘEE�D]WiQ�
HOWĦQWHN�� RO\NRU� V]HQWNpQW� WLV]WHOW� NpS]ĘGPpQ\HNNp� YiOWR]WDN��PiVNRU� V]LNODDODN]DWRNED�PHU�OWHN�
HO� RO\DQ� HPOpNHNHW�� EHQ\RPiVRNDW� KDJ\YD�PDJXN�XWiQ��PHO\HN�PHJLKOHWWpN� pV�PĦYpV]L� DONRWiVUD�
|V]W|Q|]WpN�D]�ĘVODNRVRNDW�

2. AlApAnyAgok és motívumok
$�EDUODQJUDM]RN���NpS��MHOHQWLN�D]�ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWpQHN�OHJHOWHUMHGWHEE�pV�OHJLVPHUWHEE�IRUPiMiW��
PHUW�HEEHQ�D�PĦIDMEDQ�MyYDO�QDJ\REE�D�PĦYpV]�NLIHMH]pVL�V]DEDGViJD��PLQW�D�UHQGNtY�O�IiUDGViJRV�
V]LNODYpVpV� HVHWpEHQ�� $� WHUPpV]HW� DGWD� IHVWpNDQ\DJRNDW� KDV]QiOWiN�� D� WHUPpV]HWHV� Y|U|V� pV� ViUJD�
RNNHUW��D�IHKpUUH�pJĘ�SLSDDJ\DJRW��D�IHNHWH�PDQJiQR[LGRW�YDJ\�DQQDN�KLiQ\iEDQ�|VV]H]~]RWW�IDV]HQHW�
pV�PHJV]HQHVtWHWW�IDNpUJHW�4�/HJJ\DNUDEEDQ�KHO\EHQ��LOOHWYH�FVHUHNHUHVNHGHOHP�~WMiQ�V]HUH]WpN�EH�D�
IHVWpNDQ\DJRNDW��EiU� WXGXQN�SpOGiNDW�DUUD��KRJ\�D]�DERULJLQHN�W|EE�V]i]�NLORPpWHUW�XWD]WDN�D]pUW��
KRJ\�D]�RNNHUW�DUUyO�D�EL]RQ\RV�KHO\UĘO�V]HUH]]pN�EH��DPHO\QHN�N�O|QOHJHV�YDUi]VHUĘW�WXODMGRQtWRW-
WDN��$�GpO�DXV]WUiOLDL�)OLQGHUV�KHJ\VpJ�<DUUDNLQQD�Y|U|VRSiO�OHOĘKHO\H�D]�ĘVODNRVRN�KLHGHOPH�V]HULQW�
HJ\� V]HQW� HPX�YpUpEĘO� V]iUPD]LN�� pV� H]pUW� D]�~J\QHYH]HWW� VyVYt]L� W|U]V� WDJMDL�PpJ�D]� LJHQ� WiYROL�
4XHHQVODQGEĘO�LV�RGDMiUQDN�IHVWpNDQ\DJpUW��6]HQWNpQW�LVPHUW�RNNHUEiQ\D�D�Q\XJDW�DXV]WUiOLDL�:LO-
JDPLD��PHO\QHN�Y|U|V�pV�ViUJD�RNNHUH�HJ\�PLWLNXV�NHQJXUX�YpUH�pV�PiMD��pV�D]�pV]DNL�WHU�OHWL�7HPSOH�
'RZQV��$�NLWHUPHOpVL�Q\RPRN�DUUD�HQJHGQHN�N|YHWNH]WHWQL��KRJ\�H]HN�D�EiQ\iN�VRN�pYV]i]DG�yWD�
KDV]QiODWEDQ�iOOQDN�

$�PĦYpV]�SDOHWWiMD�HJ\�ODSRV�NĘ��PHO\HQ�D�NHPpQ\�IHVWpNDQ\DJRN�SRUDODSRW�NpSH]QHN��(]W�Yt]-
]HO� pV� WHUPpV]HWHV�N|WĘDQ\DJRNNDO�±� HPX]VtUUDO�� WHQJHUL� WHNQĘV� WRMiVDLYDO��YDGPpKHN�YLDV]iYDO� pV�

�� 7ULVK�$OEHUW��Keeping strong through art��3HDUVRQ�+HLQHPDQQ�/LEUDU\��1DWLRQDO�0XVHXP�RI�$XVWUDOLD��&DQEHUUD�������
&UHDWLRQ�VWRULHV�SS����

4� -HDQ�$��(OOLV��Aboriginal Australians - Their journey���.DOLDUQD�3URGXFWLRQV��3HQULWK�������7UDGLWLRQDO�$ERULJLQDO�$UW�
SS������
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Pp]pYHO�� RUFKLGHDIiN� QHGYpYHO� ±� NHYHULN� |VV]H��$]� HFVHW� NpV]�OKHW�PHJUiJRWW� JDOO\DFVNiNEyO�� D]�
HXNDOLSWXV]IiN� NpUJpQHN� YpNRQ\� FVtNMDLEyO�� SiOPDOHYHOHNEĘO� pV� WROODNEyO�� 1DJ\REE� NpSHNQpO� D�
PXWDWyXMM�YDJ\�DNiU�D�WHQ\pU�LV�V]ROJiOKDWRWW�D�IHVWpN�HOUHQGH]pVpUH��PHO\HW�RO\NRU�D�V]iMXNEyO�N|SWHN�
D�IHO�OHWUH��$�OHJHOWHUMHGWHEE�IHVWpVL�WHFKQLND�D�VDEORQR]iV��,O\HQNRU�V]iMEyO�IHFVNHQGH]WpN�D�IRO\pNRQ\�
IHVWpNDQ\DJRW�D�V]LNODIHO�OHW�HOp�WDUWRWW�VDEORQUD��YDJ\�HVHWOHJ�V]iUD]�RNNHUW�I~MWDN�QHGYHV�IHO�OHWUH��
$]�HPEHUL�Np]�VDEORQMD�D�OHJiOWDOiQRVDEE��D�OHJHJ\V]HUĦEE�pV�YDOyV]tQĦOHJ�D�OHJNRUiEEL�EDUODQJUDM]�
PRWtYXP��PHO\�QpKiQ\�V]LNODPHQHGpNEHQ�HJ\HG�OL�PLQWDNpQW�IRUGXO�HOĘ��$�Np]VDEORQRN�IHVWpVHNRU�
OHJLQNiEE�D�IHKpU�pV�D�Y|U|V�V]tQW�NHGYHOWpN��$�Q\XJDWL�$UQKHP�I|OG�2HQSHOOL�NHU�OHWpEHQ�D�Np]QHN�
pV�D�Np]IHMQHN�QpKD�D�EHOVHMpW�LV�NLV]tQH]WpN��pV�ERQ\ROXOW�YRQDODV�PLQWiNNDO�GtV]tWHWWpN��%DUODQJUDM]RN�
D]�HJpV]�NRQWLQHQVHQ�HOĘIRUGXOQDN��GH�D�OHJJD]GDJDEE�pV�D�OHJOiWYiQ\RVDEE�JDOpULiN�pV]DNRQ�WDOiO-
KDWyN��)HQQ�pV]DNRQ��QpKiQ\�HVHWEHQ�D�PDL�QDSLJ�LV�PHJ�OHKHW�IHMWHQL�D�V]DNUiOLV�DONRWiVRN�MHOHQWĘV�
UpV]pQHN� KDJ\RPiQ\RV� MHOHQWpVpW�� $]� $UQKHP�I|OG� 1DPD�EDUODQJMiQDN� IDOiUD� IHVWHWW� yULiVNtJ\y�
WLSLNXVDQ�WHUHPWĘ�ĘV��PHO\�D�OHJHQGD�V]HULQW�HJ\�VHUHJ�HPEHUV]HUĦ�OpQ\�YiOOiQ�XWD]WD�EH�D�YLGpNHW� 
$�EDUODQJ�UDM]RN��UHQGEHQ�WDUWiVipUW�IHOHOĘV�FVRSRUWRN�WHROyJLDL�MHOOHJĦ�YLWiED�NHYHUHGKHWWHN�HJ\PiV-
VDO� DUUyO�� KRJ\� D� WHUHPWĘ� WRWHPDODN� ���NpS��PHO\LN� LUiQ\ED� Qp]]HQ��8WD]iVDLQDN�PLQGHQ� UpV]OHWpW�
LVPHUWpN��PHUW�D�FVRSRUWRN� WDJMDL�QHP]HGpNHNHQ�iWtYHOĘ�V]iMKDJ\RPiQ\�~WMiQ�|U|N�O�NDSWiN�H]W�D�
WXGiVW��7XGWiN�SpOGiXO�D]W��KRJ\�DPLNRU�D�NtJ\y�pV�NtVpUHWH�D�EDUODQJEDQ�MiUW�pV�D�NpSpW�PHJIHVWHWWpN�
UyOD��DNNRU�D�PHQHGpN�EHMiUDWiKR]�YLV]RQ\tWYD�GHUpNV]|JEHQ�KDODGW��$�NpW�FVRSRUW�OHJLQNiEE�DUUyO�
YLWDWNR]RWW��KRJ\�D�IHMH�PHO\LN�LUiQ\ED�WHNLQWVHQ��0HJRV]ORWWDN�D�YpOHPpQ\HN�WRYiEEi�DUUyO�LV��KRJ\�
Y|U|V�WHVWWHO�pV�IHKpU�NRQW~URNNDO�YDJ\�IHKpU�WHVWWHO�pV�Y|U|V�NRQW~URNNDO�IHVVpN�PHJ�D�WHUHPWĘ�NtJ\yW��
.RUiEEL�IHOMHJ\]pVHN�pV�IpQ\NpSHN�HJ\pUWHOPĦHQ�WDQ~VNRGWDN�DUUyO��KRJ\�PHUUH�Qp]HWW�D�SLURV�WHVWĦ��
IHKpU�NRQW~URNNDO�NLHPHOW�WHVW��(EEHQ�D�YLWiEDQ�D]RQEDQ�D�ÄUHIRUPHU�FVRSRUW´�NHUHNHGHWW�IHO�O��H]pUW�
D�NtJ\yW�PHJIRUGtWRWWiN��pV�D�WHVWpW�iWIHVWHWWpN�IHKpUUH�Y|U|V�NRQW~URNNDO��$�SHUSDWYDUED�NHYHUHGHWW�
NtJ\yIHVWPpQ\�DODWWL� pV� IHOHWWL�8� IRUPiM~�DODNRN�D� WHUHPWĘ�ĘV�FLSHOĘLQHN�YiOODLW� iEUi]ROMiN��(QQHN�
D]�HPOpNpW�ĘU]L�PDL�QDSLJ�J\DNRUROW�V]HUWDUWiVRNRQ�D�IpUILDN�RO\DQ�PyGRQ� W|UWpQĘ�NLIHVWpVH��KRJ\�
ROGDOUyO�Qp]YH�XJ\DQH]W�D]�8�DODN~�IRUPiW�OHKHVVHQ�OiWQL�D�YiOODLNRQ��(]HQ�KRUGR]]iN�D�NtJ\yW��PHO\HW�
IHMGtV]HLN�MHOHQtWHQHN�PHJ��$�IpUILDN�WpUGHQ�FV~V]QDN��PLN|]EHQ�D�NtJ\y�YpJLJWHNHUJĘ]LN�DQQDN�D]�
~WQDN�HJ\�GDUDEMiQ��PHO\HW�D]�ĘVLGĘNEHQ�EHMiUW��$�NtJ\yWyO�EDOUD�I�JJĘOHJHV�IHKpU�YRQDODN�PXWDWMiN�
D]�ĘW�FLSHOĘ�HPEHUHN�OiQG]ViLW��RGD�IHVWYH��DKRO�D�IDOQDN�WiPDV]WYD�KDJ\WiN�ĘNHW��DPLNRU�~WMXN�VRUiQ�
PHJSLKHQWHN�D�EDUODQJEDQ��2O\DQ� WLV]WHOHW�|YH]L�D�1DPD�EDUODQJ�IHVWPpQ\HLW��KRJ\�FVDN�D�NpWV]HU�
EHDYDWRWW��OpQ\HJpEHQ�PiU�N|]pSNRU~�IpUILDN�OiWKDWMiN�ĘNHW��

3. BArlAngrAjzok
7HUHPWĘ�V]HOOHPDODNRN�D]�HJpV]�NRQWLQHQVHQ�WDOiOKDWyN��OHJJ\DNUDEEDQ�D]�pV]DNQ\XJDWL�UpV]HN�EDU-
ODQJMDLEDQ��$�OHJLVPHUWHEE�SpOGD�WDOiQ�D�:DQGMLQD�IHVWPpQ\HN�D�.|]pS�.LPEHUOH\EHQ���$�KXV]DGLN�
V]i]DG�HOHML�IHOIHGH]pV�NNRU�QDJ\�pUGHNOĘGpVW�YiOWRWWDN�NL��IĘOHJ�D�IHKpU�DODNRN�pV�D�JOyULiUD�HPOpNH]WHWĘ�
IHMGtV]HN�PLDWW��PHO\HN�D�NHUHV]WpQ\�PLWROyJLiYDO�NDSFVRODWRW�NHUHVĘ�EL]DUU�HOPpOHWHN�IHOiOOtWiViKR]�
YH]HWWHN��$]�ĘVODNRVRN�QHP�HPEHUL�PĦYpV]�PXQNiMiQDN� WDUWMiN�D� IHVWPpQ\HNHW��KDQHP�D� WHUHPWĘ�
�� 'RXJODVV�%DJOLQ�±�%DUEDUD�0XOOLQV��Aboriginal Art of Australia.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�������SS������
�� LELG�S��
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ĘV|NQHN�WXODMGRQtWMiN�ĘNHW��eUGHNHV��KRJ\�H]]HO�HJ\�WW�D]�HPEHUHN�GROJD�LGĘUĘO�LGĘUH�IHOIULVVtWHQL�D�
EDUODQJUDM]RN�V]tQHLW��$�Y|U|V�NRQW~URNNDO�KDWiUROW��QDJ\��IHKpU�DODNRN�WLSLNXVDN�D]�$UQKHP�I|OG�pV�
D�.LPEHUOH\�IHVWPpQ\HLQ��$�Y|U|V�pV�D�IHKpU�NRPELQiFLyMD�D�YpU�pV�D�Yt]�WHUPpNHQ\VpJHW�MHONpSH]Ę�
V]tQHLW�YHJ\tWL�

$]�DERULJLQ�PĦYpV]HW�PiVLN�HOWHUMHGW� ILJXUiMD�D�KRVV]~NiV�YDUi]VOyDODN��PHO\QHN� OHJLVPHUWHEE�
SpOGiL�D]�$UQKHP�I|OG�Q\XJDWL�UpV]pQHN�0LPL�iEUi]ROiVDL���NpS���$�KHO\LHN�D]W�iOOtWMiN��KRJ\�H]HN�
D�PHJOHSĘHQ�NHFVHV�� HPEHUL�PR]JiVRNDW�±� IXWiVW�� XJUiVW�� KDUFRW�� WiQFRW�±�PHJ|U|NtWĘ� IHVWPpQ\HN�
D]RNQDN�D� W�QGpUV]HUĦ� OpQ\HNQHN�D]�|QDUFNpSHL�� DNLN� D� V]LNODIDODN�KDVDGpNDLEDQ� ODNQDN�� pV� FVDN�
pMV]DND�PHUpV]NHGQHN�HOĘ��2O\DQ�OpJLHVHN��KRJ\�FVDN�Q\XJRGW�LGĘEHQ�WXGQDN�YDGiV]QL��PHUW�D�V]pO�
|VV]HW|UQp�D�FVRQWMDLNDW��2O\DQ�NLILQRPXOW�D�OiWiVXN�pV�D�KDOOiVXN��KRJ\�VHQNL�QHP�WXGMD�ĘNHW�pV]-
UHYpWOHQ�O�PHJN|]HOtWHQL��+D�YDODNL�PpJLV�PHJSUyEiOMD��DNNRU�HOPHQHN�OQHN��pV�YLVV]DV]LYiURJQDN�
V]LNODUHMWHNHLNEH��5iI~MQDN�D�IDOUD��D]�PHJQ\tOLN�HOĘWW�N��EHK~]yGQDN�D]��UHJ�NEH��PDMG�D�IDO��PLQW�
HJ\�DMWy��LVPpW�|VV]H]iUyGLN��(]pUW�YDQ�D]��KRJ\�D]�DERULJLQHN�VRKD�QHP�OiWMiN�ĘNHW��EiU�D]W�iOOtWMiN��
KRJ\� KDOOMiN�PRWRV]NiOiVXNDW� pMMHOHQNpQW� D� V]LNOiN� N|U�O�� $�0LPL�HOQHYH]pV� D� Q\XJDWL� $UQKHP�
I|OGUĘO�HUHG�pV�HUUH�D�WHU�OHWUH�NRUOiWR]yGLN��$�SiOFiUD�HPOpNH]WHWĘ��KRVV]~NiV�DODNRN�IHVWpVH�D]RQEDQ�
HJpV]�$XV]WUiOLiEDQ�HOWHUMHGW��pV�H]HN�D]�HJ\PiVKR]�LJHQ�KDVRQOy�DODNRN�PDMGQHP�PLQGLJ�XJ\DQD]R-

NDW�D�WHYpNHQ\VpJHNHW�YpJ]LN��pV�KDVRQOy�OHJHQGiV�W|UWpQHWHN�NDSFVROyGQDN�KR]]iMXN��EiU�PiV�PiV�
QpYHQ�HPOtWLN�ĘNHW��YDJ\�DNiU�QpYWHOHQHN�LV�PDUDGKDWQDN��(]HN�D�IHVWPpQ\HN�D�EDUODQJUDM]RN�UpJHEEL�
NRUV]DNiEyO�PHJPDUDGW� UHOLNYLiN�� D]� ĘNHW� N|U�OOHQJĘ�PtWRV]� SHGLJ� IHOIRJKDWy� D� IHOHGpVEH�PHU�OW�
PĦYpV]HN�PXQNiLQDN�PDJ\DUi]DWDNpQW��$�1RDUODQJLH�5RFNV�KRVV]~�WHVWĦ��VRYiQ\�HPEHUDODNMDL�HJ\�
MyYDO�NHYpVEp�LVPHUW��W|U]VL��PĦYpV]HW�URNRQtWKDWy�iEUi]ROiVDL���(]�D�VWtOXV�$XV]WUiOLD�pV]DNL�UpV]pQ�
WHUMHGW�HO�HJpV]HQ�4XHHQVODQG�iOODP�4XLQNDQ�W|U]V�ODNWD�YLGpNpLJ��$�0LPLNWĘO�HOWpUĘHQ�H]HN�D�NDUFV~�
HPEHUHN�QHP�PR]RJQDN��1pKD�NH]�NHW�pV�OiEXNDW�LPiGNR]y�ViVND�PyGMiUD�IHOIHOp�KDMOtWMiN��pV�QpKD�
RO\DQ�IHMGtV]HNNHO�MHOHQQHN�PHJ��PHO\HN�D�PDL�$XV]WUiOLiEDQ�QHP�OpWH]QHN�

$�Q\XJDWL�$UQKHP�I|OG�ĘVL�IRUPiLQ�J\DNUDQ�MHOHQLN�PHJ�D�PHJOHSĘ�U|QWJHQ�iEUi]ROiV��HJ\�NpVĘEE�
NLIHMOHV]WHWW� WHFKQLND��PHO\HW� D]� DERULJLQHN�PD� LV� DONDOPD]QDN��$� U|QWJHQ�IHVWPpQ\HN� DODSYHWĘHQ�
VWDWLNXVDN��pV�QHPFVDN�D�N�OVĘ�IRUPiNDW�PXWDWMiN��KDQHP�D�NtY�OUĘO�QHP�OiWKDWy�EHOVĘ�UpV]HNHW�LV��
D]�pOĘOpQ\HN�FVRQWYi]iW�pV�IRQWRVDEE�EHOVĘ�V]HUYHLW���(]HN�D�NpSHN�JD]GDJRQ�ERUtWMiN�D�V]LNODPHQH-

GpNHN�IDODLW��)HVWLN�ĘNHW�IDNpUHJUH�pV�HJ\V]HUĦ�N|YHNUH�LV��iOWDOiEDQ�YDGiV]DWRW�pV�KDOiV]DWRW�HOĘVHJtWĘ�
YDUi]VOiVUD�KDV]QiOMiN�ĘNHW��2NWDWiVL�FpOW�LV�V]ROJiOKDWQDN��DPHQQ\LEHQ�EHPXWDWMiN�D]�iOODWRN�EHOVĘ�
IHOpStWpVpW��pV�PHJWDQtWDQDN�D�K~VQDN�D�FVRQWRNWyO�pV�D�EHOVĘ�V]HUYHNWĘO�YDOy�KDJ\RPiQ\RV�OHYiODV]-
WiViUD�

$]�ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWpQHN�HJ\�UpV]H�NLIHMH]HWWHQ�YLOiJL� MHOOHJĦ��D�QDSL�pOHW�HVHPpQ\HLW�|U|NtWL�
PHJ��ËJ\�YiOWDN�HJ\HV�EDUODQJRN�D]�DGRWW�N|]|VVpJ�NUyQLNiMiYi��'MLQJDORX�SpOGiXO�PHJ|U|NtWHWWH�D�
)DUNDVFiSD�PDMPiW�D�VDMiW�EDUODQJJDOpULiMiEDQ�D�:HVVHO�V]LJHWHNHQ��$�)DUNDVFiSD�QHYĦ�KDMy������EHQ�
MiUW�D]�(OFKR�V]LJHW�SDUWMDLQiO�IHGpO]HWpQ�-RKQ�&DOYHUW�EĦYpV]�V]tQpVV]HO�pV�D�7DU]DQ�VRUR]DW�iOODWV]-
WiUMiW�DODNtWy�FVLPSiQ]]DO��$]�HVHPpQ\�yULiVL�KDWiVW�J\DNRUROW�D�KHO\L�DERULJLQHNUH��DNLN�DGGLJ�VRKD�

�� LELG�S��
�� (ODLQH�*RGGHQ�±�-XWWD�0DOQLF��Rock Paintings of Aboriginal Australia��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�
������$UQKHP�/DQG�SS������
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QHP�OiWWDN�PDMPRW��pV� OHQ\ĦJ|]WH�ĘNHW�HJ\�RO\DQ�HPEHU��DNL� WiUJ\DNDW� WXGRWW�HOW�QWHWQL�D�V]HP�N�
OiWWiUD�

$�YDUi]VOiVVDO�pV�D�PiJLiYDO�V]RURVDQ�|VV]HI�JJĘ��D�YiJ\DN�WHOMHV�OpVpUĘO�V]yOy�PĦYpV]HW�D]�HJpV]�
NRQWLQHQVHQ�PHJWDOiOKDWy��)DNpUHJUH�YDJ\�HVHWOHJ�HOGXJRWW�EDUODQJRN�IDOiUD�IHVWHWW�iEUiN�VHJtWVpJpYHO�
D]� HPEHU� PHJV]HUH]KHWWH� HJ\� DVV]RQ\� V]HUHOPpW� YDJ\� SXV]WXOiVED� WDV]tWKDWWD� D]� HOOHQVpJpW�� $]�
iORPEHWHOMHVtWĘ�NpSHN�HUHMpW�V]HUWDUWiVRNNDO�pV�EĦEiMRV�pQHNHNNHO� IRNR]WiN��$]� LO\HQ��N�O|Q|VHQ�D�
VHEHV�OpVVHO�pV�KDOiOODO�WiUVtWRWW��~J\QHYH]HWW�puri-puriN�HJ\�UpV]H�NLIHMH]HWWHQ�GXUYD�NLPXQNiOWViJ~��
PLYHO� IHOWHKHWĘHQ�QDJ\� WLWRNEDQ�pV�NHOOĘ�J\RUVDViJJDO�NHOO�HWW�� OpWUHKR]QL�ĘNHW��.pS]HOM�QN�FVDN�HO�
HJ\�FVRSRUWMiEyO�NLYiOy�HPEHUW��DNL�~WWDODQ�XWDNRQ�MXW�HO�D�WLWNRV�V]LNODUHMWHNEH��KRJ\�PiJLNXV�UDM]RW�
U|JW|Q|]]|Q�� PLHOĘWW� D� W|EELHN� pV]UHYHQQpN� D� WiYROOpWpW�� $NDGQDN� D]RQEDQ� N|]|WW�N� DSUyOpNRVDQ�
NLYLWHOH]HWW��NRPRO\�PXQNiN�LV��$�IHKpU�HPEHU�ORYDVEDOHVHWpW�YDJ\�PiV�PHJSUyEiOWDWiVDLW�EHPXWDWy�
pV]DN�TXHHQVODQGL�V]LNODUDM]RN�YDOyV]tQĦOHJ�V]LQWpQ�SXUL�SXULN�

���)$.e5(*�)(670e1<(.
)DNpUHJUH�IHVWHWW�NpSHN�D]�HJpV]�NRQWLQHQVHQ�pV�7DVPiQLiEDQ�LV�NpV]�OWHN��/pQ\HJpEHQ�PLQGHQKRO��
DKRO� DNDGW� DONDOPDV� DQ\DJ��0iV� NpUGpV�� KRJ\�$XV]WUiOLD� GpOL� UpV]pUĘO� NHYpV� LO\HQ� DONRWiV�PDUDGW�
IHQQ��7DVPiQLiEyO�SHGLJ�HJ\HWOHQ�HJ\�VHP��(QQHN�D]�RND�D]��KRJ\�D�NRUDL�WHOHSHVHN�QHP�IRUGtWRWWDN�
ILJ\HOPHW� D]� ĘVODNRVRN� NXOW~UiMiUD�� pV�PLUH� QDJ\� VRNiUD� pV]EH� NDSWDN�� D� NpUHJIHVWpV]HW�PiU� QHP�
OpWH]HWW�D�VĦUĦEEHQ�EHQpSHV�OW� WHU�OHWHNHQ��$�KĘVNRUV]DN�PĦJ\ĦMWĘL�QDJ\RQ�NHYHVHQ�YROWDN��GH�D]�
iOWDOXN�PHJPHQWHWW�PXQNiN�PLQG�D�PDL�QDSLJ�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HW�OHJpUWpNHVHEE��LVPHUW��DONRWi-
VDL���9DOyV]tQĦOHJ�D]pUW��PHUW�ĘN�D�PD�KR]]iIpUKHWĘQpO�VRNNDO�V]pOHVHEE�YiODV]WpNRW�WHNLQWKHWWHN�iW�
$�NpUHJIHVWPpQ\HN�EHPXWDWiVD�VRUiQ�LV�HPOpNH]WHWQL�NHOO�DUUD��KRJ\�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HW�DONRWi-
VDLQDN�MHOHQWĘV�UpV]H�QHP�D]�|U|NNpYDOyViJQDN�NpV]�OW��$�P~]HXPRNEDQ�NLiOOtWRWW�NpUHJIHVWPpQ\HN�
QpKiQ\� pYWL]HGH� NpV]�OWHN�� ULWND� HVHWEHQ� OHKHWQHN� DNiU� V]i]pYHVHN�� GH� V]iUPD]iVL� KHO\�N|Q�� D]�
DERULJLQ�N|]|VVpJEHQ� OHJIHOMHEE�QpKiQ\�pYLJ�PDUDGKDWWDN�YROQD� IHQQ�� VRN�HVHWEHQ�SHGLJ� U|JW|Q�D�
PHJDONRWiVXNDW� N|YHWĘHQ� V]HUWDUWiVRV� N|U�OPpQ\HN� N|]|WW�PHJVHPPLVtWHWWpN� YROQD� ĘNHW�� -HOHQOHJ�
PiU�FVDN�D� WUySXVL�pV]DN�HJ\HV�YLGpNHLQ�� D]�$UQKHP�I|OG|Q��D�&DUSHQWDULD�|E|O�SDUWYLGpNpQ�pV�D�
KR]]iMXN�N|]HOL�V]LJHWHNHQ�pOĘ�W|U]VHN�IHVWHQHN�IDNpUHJUH��1iOXN�V]HUHQFVpUH�NRPRO\�KDJ\RPiQ\DL�
YDQQDN�HQQHN�D�PĦYpV]HWL�IRUPiQDN��PHO\�QHP�FVXSiQ�iWYpV]HOWH�D�QHKH]HEE�LGĘNHW��KDQHP�~MDEEDQ�
PiU�KDWiUR]RWWDQ�Q|YHNV]LN�D�MHOHQWĘVpJH�

$�NpUHJIHVWpV�D]RNRQ�D�WUySXVL�WHU�OHWHNHQ�pUWH�HO�D�OHJPDJDVDEE�IHMOHWWVpJL�V]LQWHW��DKRO�D]�HVĘV�
pYV]DNEDQ�D]�ĘVODNRVRN�KDJ\RPiQ\RVDQ�IDNpUHJEĘO�pStWHQHN�PDJXNQDN�LGĘV]DNRV�PHQHGpNHW��$]�HVĘV�
pYV]DNEDQ�NpWVpJWHOHQ�O�W|EE�LGĘ�MXWRWW�D�Np]LPXQNiUD��pV�HJ\�HOWHUMHGW�HOPpOHW�V]HULQW�D�NpUHJIHVWpV�
PĦYpV]HWH�D]�LGĘV]DNRV�KiQFVPHQHGpNHNHW�ODNiO\RVDEEi�WHYĘ�EHOVĘ�GHNRUiFLyNEyO�IHMOĘG|WW�NL����ËJ\�
OHWW�D]�HVĘV�QDSRN�XQDORPĦ]Ę�IRJODODWRVViJiEyO�YLUiJ]y�PĦYpV]HWL�IRUPD��$�VWtOXVRN�pV�D�WHFKQLNiN�
WpUVpJHQNpQW� YiOWR]QDN�11�.LDODNXOiVXNEDQ� pV� IHMOĘGpV�NEHQ�N|]UHMiWV]LN� D� UHQGHONH]pVUH� iOOy� DQ\-

�� -HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s Living Heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
%DUN�SDLQWLQJ��0DMRU�FROOHFWLRQV�LQ�$XVWUDOLD�SS��������

���'RXJODVV�%DJOLQ�±�%DUEDUD�0XOOLQV��Aboriginals of Australia.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�������SS������
11�-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s Living Heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
%DUN�SDLQWLQJ��5HJLRQDO�VW\OHV�RI�EDUN�SDLQWLQJ�SS��������
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DJRN�YiODV]WpND�pV�D]�HOV]LJHWHOWVpJ�PpUWpNH��*URRWH�(\ODQGW�V]LJHWpQ�QLQFV�Y|U|VRNNHU�OHOĘKHO\��H]pUW�
D�KHO\LHN�NHUHVNHGHOHP�~WMiQ�V]HU]LN�EH�H]W�D]�DQ\DJRW�D�N|]HOL�NRQWLQHQWiOLV�V]iUD]I|OGUĘO��$�V]LJHW�
XJ\DQDNNRU�QDJ\RQ�JD]GDJ�D�IHNHWH�IHVWpN�DODSDQ\DJDNpQW�KDV]QiOW�PDQJiQpUFEHQ��pV�H]�PHJKDWiUR-

]]D�D�PĦYpV]HWL�VWtOXVW��$�KDJ\RPiQ\RV�JURRWH�L�IHVWPpQ\�HJ\V]HUĦ�IHNHWH�DODSRQ�MHOHQtW�PHJ�HJ\�
YDJ\�QpKiQ\�DODNRW��$�&DUSHQWDULD�|E|O�W~OROGDOiQ�IHNYĘ�0RUQLQJWRQ�V]LJHW�VWtOXVD�HQQHN�pSSHQ�D]�
HOOHQNH]ĘMH��LWW�IHKpU�DODSRQ�MHOHQQHN�PHJ�D�IHNHWH�ILJXUiN��$]�$UQKHP�I|OGWĘO�Q\XJDWUD�HVĘ�0HOYLOOH�
V]LJHW�EĘYHONHGLN�D�Y|U|V��IHKpU�pV�ViUJD�V]tQHN�DODSDQ\DJDLEDQ��H]pUW�RWW�H]HN�D�V]tQHN�GRPLQiOQDN�
D�IHNHWpYHO�V]HPEHQ��PHO\HW�FVDN�SRUUi�W|UW�IDV]pQEĘO�WXGQDN�HOĘiOOtWDQL��0HOYLOOH�V]LJHWpQ�DEV]WUDNW�
KDJ\RPiQ\RNUD�pS�O� D�NpUHJIHVWpV��$]�HUĘVHQ� IRUPDOL]iOW�� QRQILJXUDWtY�PLQWiN�XUDOMiN�� pV� VHPPL�
URNRQViJRW�QHP�PXWDW� D�N|]HOL� V]iUD]I|OG�PRWtYXPDLYDO��PHO\WĘO� D�'XQGDV�� pV� D�&ODUHQFH�V]RURV�
PRVWRKD� iUDPODWDL� J\DNRUODWLODJ� HOV]LJHWHOWpN��$]�$UQKHP�I|OG� Q\XJDWL� UpV]H� D]� pUGHNHV� U|QWJHQ�
IHVWpV]HW�KD]iMD��PHO\�VWLOL]iOWDQ�UHDOLVWD�iEUi]ROiVPyG�D]�DODNRN�N�OVHMpQHN�pV�EHOVHMpQHN�HJ\�WWHV�
PHJMHOHQtWpVpYHO��$�NpUHJUH�IHVWHWW�U|QWJHQ�NpSHN�KiWWHUH�iOWDOiEDQ�VLPD�SLURV��PHO\HQ�HJ\��ULWNiEE�
HVHWEHQ�NpW�DODN�OiWKDWy��$�WHU�OHW�PiVLN�MHOOHJ]HWHV��NpUHJNpSHNHQ�LV�PHJMHOHQĘ�VWtOXVMHJ\H�D�ERWV]HUĦ�
0LPL�V]HOOHPDODN�� $� V]HOOHPDODNRN� D]� ĘVL� EDUODQJUDM]�PRWtYXPRN� IHOHOHYHQtWHWW� DONDOPD]iViUD�
XWDOQDN��PHO\HNHW�D�PDL�DERULJLQHN�G|QWĘ�W|EEVpJH�PiU�QHP�KDV]QiO��$]�$UQKHP�I|OG�pV]DNNHOHWL�
UpV]pQHN�NpUHJUDM]DL�|QiOOy�FVRSRUWRW�DONRWQDN��pV�MHOHQWĘVHQ�HOWpUQHN�PLQGHQ�PiV�WHU�OHW�DONRWiVDLWyO��
0ĦYpV]L�VWtOXVXN�V]tQHVHEE�pV�|VV]HWHWWHEE��D]�DEV]WUDNW�pV�D�WHUPpV]HWHV�PRWtYXPRN�V]pOHV�WiUKi]iEyO�
PHUtW��$�]V~IROW�pV�UpV]OHWHVHQ�NLGROJR]RWW�NpSHN�N|]YHWOHQ�O�NDSFVROyGQDN�D�YDOOiVKR]��)RQWRV�OHQQH�
PHJĘUL]QL� pV� EL]WRVtWDQL� D]�ĘVODNRVRN�KDJ\RPiQ\RV� pOHWPyGMiW� D�PĦYpV]HWL� pUWHOHPEHQ� UHQGNtY�O�
WHUPpNHQ\�pV]DNL�WHU�OHWHNHQ��PHUW�D]�DERULJLQHN�HOYHV]tWLN�PĦYpV]L�LKOHW�NHW�D�KD]iMXNQDN�WHNLQWHWW�
I|OG�QpON�O�

5. sziklAáBrák
$]� ~M�GpO�ZDOHVL� KRPRNNĘYLGpN� QDJ\PpUHWĦ�� KDOUDMRNDW� YDJ\� GiUGiYDO� NHQJXUXW� HOHMWĘ� YDGiV]W�
PHJMHOHQtWĘ�V]LNODiEUiL�YpOKHWĘOHJ�V]LQWpQ�D�YDUi]VOiVVDO�|VV]HNDSFVROW�NtYiQViJ�EHWHOMHVtWĘ�PĦYpV]HW�
WHUPpNHL��$�V]LNOiED�NDUFROW�YDJ\�YpVHWW�iEUiN�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HW� OHJWDUWyVDEE�DONRWiVDL��1DJ\�
UpV]�N�WpQ\OHJ�UpJL�LGĘNEĘO�V]iUPD]LN��PiVRN�HVHWOHJ�PpJ�HJ\�NpW�pYV]i]DGRVDN�VLQFVHQHN��/HJW|-

EEM�NHW� PpJLV� SUHKLVWRULNXVNpQW� RV]WiO\R]]iN� HJ\V]HUĦHQ� D]pUW�� PHUW� D� NRUDL� HXUySDL� WHOHSHVHN�
NtVpUOHWHW�VHP�WHWWHN�D�MHOHQWĘVpJ�N�PHJpUWpVpUH�YDJ\�IHOMHJ\]pV�NUH��PLHOĘWW�D]�ĘNHW�OpWUHKR]y�NXOW~UD�
NLKDOW�YROQD��$]�HOVĘ��NH]GHWOHJHV�V]LNODUDM]RN�YDOyV]tQĦOHJ�NLG|U]V|OW�EDUi]GiNEyO�iOOWDN��pV�PLQGHQ�
EL]RQQ\DO�HV]N|]|N�pV�V]HUV]iPRN�DONDOPDV�V]LNODIHO�OHWHQ�W|UWpQĘ�IRUPiOiVD�pV�pOHVtWpVH�N|YHWNH]-
WpEHQ�M|WWHN�OpWUH��YpOHWOHQV]HUĦHQ�MHOHQtWYH�PHJ�HJ\V]HUĦ�SiUKX]DPRV��NHUHV]W�DODN~�pV�VXJiULUiQ\~�
YRQDOPLQWiNDW��6]LQWpQ�ĘVL�V]LNODiEUi]ROiVL�WHFKQLNiQDN�V]iPtW��KRJ\�HJ\�NHPpQ\HEE�NDYLFFVDO�DGGLJ�
�W|JHWLN�D�NĘIHO�OHWHW��PtJ�DQQDN�N�OVĘ� IpQ\H�PHJW|ULN��pV�HOĘEXNNDQ�DOyOD�D�NĘ�EHOVHMpQHN�V]tQH� 
$�NpW�ĘVL�WHFKQLND�HJ\PiV�PHOOHWW�OpWH]HWW�pV�IHMOĘG|WW�HJpV]HQ�D�IHKpU�HPEHU�PHJpUNH]pVpLJ��$�OHJ|UH-

JHEE�SpOGiN�PLQG|VV]H�QpKiQ\�PRWtYXPUD�V]RUtWNR]QDN��PHO\HN�NRQFHQWULNXV�N|U|N|Q��YRQDODNRQ�pV�
NHUHN�OXNDN�VRUR]DWiQ�DODSXOQDN�

$�NRUDL�SDWWLQWRWW�YpVHWW�SHWURJOLIiN�KDVRQOyDQ�HJ\V]HUĦ�PRWtYXPRNDW�MHOHQtWHQHN�PHJ��$�NRQFHQ-

WULNXV�N|U|N�pV�YRQDOPLQWiN�OHKHWQHN�PDGDUDN�YDJ\�iOODWRN�Q\RPDL��GH�DNiU�VWLOL]iOW�HPEHUiEUi]ROiVRN�
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LV��$�PDL�DERULJLQHN�WDJDGMiN��KRJ\�EiUPLW�LV�WXGQiQDN�D]�LO\HQ�NDUFRODWRNUyO��pV�D]W�iOOtWMiN��KRJ\�
D]� ĘVLGĘN�� D]� ÄiORPLGĘV]DN´� HPEHUHL� DONRWWiN� D]RNDW�� ÈOOtWiVXNQDN� HOOHQWPRQGDQL� OiWV]LN�� KRJ\�
KDVRQOy� MHONpSHN�PiLJ� IHQQPDUDGWDN� D� N|]pS�DXV]WUiOLDL� ULWXiOLV�PĦYpV]HWEHQ��$� SDWWLQWRWW�YpVHWW�
SHWURJOLIiN�~J\�NpV]�OWHN��KRJ\�D�V]LNODIHO�OHWHW�HJ\�KHJ\HV�NĘYHO�YDJ\�NDJ\OyYDO�DGGLJ��W|JHWWpN�
DPHGGLJ�NLVHEE�OXNDN�NHOHWNH]WHN�UDMWD��DPHO\HN�iOWDOiEDQ�IRO\DPDWRV�YiMDWWi�ROYDGWDN�|VV]H��QpKD�
D]RQEDQ�PHJKDJ\WiN� ĘNHW� HJ\PiVWyO� HON�O|Q�OĘ�PpO\HGpVHN� OiQFRODWiQDN��(]� D� WHFKQLND� NLV]pOH-

VtWHWWH�D]�ĘVODNRVRN�V]LNODPĦYpV]HWpW��$�NRQW~URN�EHNDUFROiViQDN�IHMOĘGpVH�OHKHWĘYp�WHWWH�D]�iOODWRN��
D]�HPEHUHN�pV�D�OHJHQGiV�ĘV|N�WHUPpV]HWKĦ�iEUi]ROiViW��EiU�D�NRUiEEL�LGĘV]DN�JHRPHWULDL�DODN]DWDL�
WRYiEEUD�LV�PHJPDUDGWDN��$�NRQW~URV�VWtOXV�FV~FVSRQWMiW�D]�~M�GpO�ZDOHVL�6\GQH\±+DZNHVEXU\�WHU�OHW�
DONRWiVDL� MHOHQWLN��PHO\HN� OpWUHM|WWpEHQ� G|QWĘ� V]HUHSHW� MiWV]RWW� D� NRUOiWODQ� EĘVpJEHQ� UHQGHONH]pVUH�
iOOy�NDUFROKDWy�NĘIHO�OHW��1pJ\H]HUQpO� W|EE�iEUD� LVPHUW��N|]�O�N�QpKiQ\�KDWDOPDV�PpUHWĦ��(]HN�D�
N|UYRQDODV�YpVpVHN� iOWDOiEDQ� FVRSRUWRNEDQ� WDOiOKDWyN�� HJ\�KHO\HQ� DNiU� V]i]QiO� W|EE� DODN� LV� OHKHW��
PHO\HN�HJ\�HJpV]�KHNWiU�ODSRV�V]LNODIHO�OHWHW�EHERUtWDQDN��$�OHJN�O|QE|]ĘEE�WpPiN�MHOHQQHN�PHJ�UDM-
WXN��IpUILDN��QĘN��PLWLNXV�OpQ\HN��EiOQiN��KDODN��HUV]pQ\HVHN��PDGDUDN�pV�URYDURN��pOĘOpQ\HN�Q\RPDL��
IHJ\YHUHN�pV�KDV]QiODWL� HV]N|]|N��$� OHJW|EEM�N�pOHWQDJ\ViJ~�YDJ\�QDJ\REE��QpPHO\HN�HJ\HQHVHQ�
JLJDQWLNXVDN��$]�HJ\LN�OHJpUGHNHVHEE�WDOiQ�D�.X�ULQJ�JDL�WHU�OHW�K~V]�PpWHU�KRVV]~�EiOQiMD��PHO\�
HJ\�HPEHU�HOQ\HOpVpUH�NpV]�O��+DVRQOyNpSSHQ�ILJ\HOHPUHPpOWy�NpW�WHUHPWĘ�ĘVQHN�±�%DLDPpQDN��D]�
HJHN�XUiQDN�pV� WHVWYpUpQHN�ILiQDN��'DUDPXOHQQDN12� ±� D�N|]HO� WL]HQQ\ROF�PpWHU�PDJDV� iEUi]ROiVD�
$� +DZNHVEXU\�KRPRNNĘYLGpN� V]LNODJDOpULiL� PLQGHQ� YDOyV]tQĦVpJ� V]HULQW� YDGiV]y� pV� KDOiV]y�
PiJLiNNDO� YDJ\� YDOOiVL� V]HUWDUWiVRNNDO� I�JJHQHN� |VV]H�� GH� D]� LV� OHKHWVpJHV�� KRJ\� PLQGNpW� HOHP�
HJ\V]HUUH�MHOHQLN�PHJ�EHQQ�N��$]�iOODWiEUi]ROiVRN�SpOGiXO�HJ\V]HUUH�OHKHWQHN�W|U]VL�WRWHPMHONpSHN�� 
pV�D�YDGiV]V]HUHQFVH�HOĘPR]GtWyL�YDJ\�D�VLNHUHV�YDGiV]DW�PHJ|U|NtWĘL��$�V]LNODNpS�FVRSRUWRN�RO\NRU�
HJ\PiVKR]�NDSFVROWDQ�EXNNDQQDN�IHO��HPEHUL�YDJ\�iOODWL�Q\RPRN�PXWDWMiN�D]�XWDW�D]�HJ\LN�VRUR]DWWyO�
D�PiVLNLJ��pV�H]HN�D�NpSFVRSRUWRN�YDOyV]tQĦOHJ�LGĘUHQGEHQ�LV�HJ\PiV�XWiQ�N|YHWNH]QHN�RO\�PyGRQ��
KRJ\�PLQGHQ�N�O|QiOOy�HJ\VpJ�D�WHUHPWpVPtWRV]�pV�D�WHUHPWĘ�ĘV|N�XWD]iVDLQDN�HJ\�HJ\�UpV]pW�YHWtWL�
HOpQN��$]�~WPXWDWy�OiEQ\RPRN�QpKD�KDWDOPDV�PpUHWĦHN��$]�DERULJLQHN�ULWNiQ�W~OR]]iN�HO�D�Q\RPRN�
PpUHWpW��PHUW�pOHW�N�I�JJ�D]RN�J\RUV�pV�SRQWRV�IHOLVPHUpVpWĘO��H]pUW�HONpS]HOKHWĘ��V]iPXNUD���KRJ\�D]�
yULiVQ\RPRN�%DLDPpWyO��D]�HJHN�XUiWyO�V]iUPD]QDN�14

$�SRQWR]iVVDO�NLYpVHWW�NRQW~URNKR]�NpSHVW�D�VWtOXV�IHMOHV]WpVpW�MHOHQWHWWH�D�SDWWLQWRWW�YpVHWW�LQWDJOLR��
D�EHPpO\tWHWW�PLQWi]DWWDO�GtV]tWHWW�NĘ��PHO\HQ�NLIRUGtWRWW�GRPERUPĦQHN�PHJIHOHOĘHQ�YpVWpN�O\XJJDWWiN�
NL� D� WHOMHV� IHO�OHWHW�� 6RN� H]HU� LO\HQ�PXQNiW� WDOiOWDN�ÒM�'pO�:DOHV� Q\XJDWL� pV�'pO�$XV]WUiOLD� NHOHWL�
UpV]pQ�D�Yt]OHOĘKHO\HN�N|UQ\pNpQ�OpYĘ�N|YHNHQ��$�OHJW|EEM�N�NLVPpUHWĦ��GH�RO\NRU�QDJ\REE�DODNRNDW�
LV�iEUi]ROWDN�H]]HO�D�WHFKQLNiYDO���

12�-HQQLIHU�,VDDFV��HG����Australian Dreaming. 40,000 years of Aboriginal history��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��
6\GQH\�������7KH�VN\�KHURHV�RI�6RXWK�(DVWHUQ�$XVWUDOLD�SS������

���-HDQ�$��(OOLV��Aboriginal Australians - Their journey���.DOLDUQD�3URGXFWLRQV��3HQULWK�������7KH�WRWHP�V\VWHP�SS������
14�-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s Living Heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
5RFN�HQJUDYLQJ��7KH�6\GQH\�+DZNHVEXU\�DUHD�SS��������

���$OH[�%DUORZ�±�0DUML�+LOO��Rock Art��0DF0LOODQ�(GXFDWLRQ�$XVWUDOLD��6RXWK�0HOERXUQH�������5RFN�HQJUDYLQJV�SS����
��
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0ĦYpV]HWL� V]HPSRQWEyO� LV� pUGHNHVHN� D� EHDYDWiVL��� pV� PiV� V]HUWDUWiVRN� KHO\V]tQpQHN� NXOWLNXV�
NĘDODN]DWDL��PHO\HN�D]�HJpV]�NRQWLQHQVHQ�PHJWDOiOKDWyN��+DVRQOy�FpOW��D�V]HUWDUWiVL�KHO\HN�GtV]tWpVpW�
V]ROJiOWiN�D�NHOHWL�WHU�OHWHNHQ�ÒM�'pO�:DOHV�UH�pV�4XHHQVODQG�GpOL�UpV]pUH�NRUOiWR]yGy�IDIDUDJiVRN��
GHQGURJOLIiN����$�GHQGURJOLIiN�D�QDJ\PpUHWĦ�IDIDUDJiV�HJ\HG�OL�PHJWHVWHVtWĘL�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HWEHQ��
-HONpSHV�� iOWDOiEDQ�JHRPHWULDL�PLQWiNDW� IDUDJWDN� IHMV]pYHO� D]�pOĘ� IiUD�� pV� LGĘUĘO� LGĘUH�NLMDYtWRWWiN��
NDUEDQWDUWRWWiN�ĘNHW��QHKRJ\�D�IDNpUHJ�EHQĘMH�pV�HOW�QWHVVH�D]�iEUiW��%HDYDWiVL�V]HUWDUWiVRNKR]�pV�
WHPHWNH]pVL�UtWXVKR]�WiUVXOWDN��$NDG�HJ\�PiVLN�SpOGD�LV�D�IiN�GtV]tWpVpUH�D]�pV]DNQ\XJDWRQ�WDOiOKDWy�
.LPEHUOH\EHQ��DKRO�D�QDWXUDOLV]WLNXV�iEUiNDW�LQNiEE�NDUFROWiN��VHPPLQW�IDUDJWiN�D�PDMRPNHQ\pUIiN�
OiJ\�NpUJpEH�

���$=�ė6/$.262.�0Ë726=$,
$� <RUN�IRNL�IpOV]LJHW� KiWERU]RQJDWyDQ� YDG� YLOiJiEDQ� ODNQDN� D� IpOHOPHWHV� 4XLQNDQRN�� DNLN� D]�
ĘVODNRVRN�PLWLNXV� HONpS]HOpVHL� V]HULQW� D� WiERUWĦ]� IpQ\N|UpQ� NtY�O� UHMWĘ]N|GYH� D]� DONDOPDW� OHVLN��
KRJ\�HOORSMiN�D]�yYDWODQRN�KDViEyO�D�SXKD�]VLUDGpNRW��pV�KDQJ\iNDW�N�OGMHQHN�D�KHO\pQ�WiPDGW�OXNED� 
$�4XLQNDQRN�W|U]VL�Ki]DVViJL�V]RNiVRNDW�pV�NRUOiWR]iVRNDW�MHOHQtWHQHN�PHJ��7RU]DN�pV�LGRPWDODQRN��
PHUW�PHJV]HJWpN�D� W|UYpQ\HNHW��6]LNODKDVDGpNRNEDQ�ODNQDN��D]�ĘVODNRVRN�SHGLJ�D�IDODNUD�IHVWLN�D�
NpSHLNHW����$�/DXUD�IHOHWWL�KHJ\�HJ\LN�EDUODQJMiEDQ�WRUQ\RVXO�D�QDJ\�4XLQNDQ�V]HOOHP��5iV]|JH]L�D�
V]HPpW�PLQGHQ�D�EDUODQJED�EHOpSĘ�IULVVHQ�EHDYDWRWWUD��pV�ILJ\HOPH]WHWL�ĘNHW�D]�HPEHUHN��D]�HPEHUL�
GROJRN�pV�D�W|U]V�W|EEL�WDJMD�LUiQWL�WLV]WHOHWUH�pV�D]�HEEĘO�IDNDGy�N|WHOHVVpJHNUH�

$]� $UQKHP�I|OGQHN� D� 6OHLVEDFNWĘO� (O� 6KLUDQiLJ� Q\~Oy� UpV]pQ� 1DUJRUNXQ� WHUHPWĘ� LVWHQ� pV�
IHOHVpJHL�� D�1DUOLQML�OLQMLN� pOWHN�� pV� KDJ\WDN� iEUi]ROiVRNDW� D� EDUODQJRN� IDODLQ��%HWHJVpJ�RUV]iJQDN�
KtYMiN�H]W�D�N|U�OEHO�O�|WV]i]�QpJ\]HWNLORPpWHUHV�WHU�OHWHW��(OKHO\H]NHGpVH�IHVWĘL��PDJDVDQ�IHNV]LN�
D]� $UQKHP�I|OG� N|]SRQWL� IHQQVtNMiQ�� pV� PLQGHQ� LUiQ\EyO� PpO\� V]RURVRN� YH]HWQHN� IHO� D� PHUHGHN�
V]LNODIDODN�WHWHMpUH��$�6OHLVEDFN�PHOOHWW�WDOiOW�OHJMHOHQWĘVHEE�OHOHW�D�EHWHJVpJ�V]HUWDUWiVRN�KHO\V]tQH��
HJ\V]HUUH�Yt]OHOĘKHO\��~W�pV�EDUODQJ��PHO\HW�J\yJ\tWy�V]HUWDUWiVRNUD��LOOHWYH�D�ILDWDORN�HON�O|QtWpVpUH�
pV�RNWDWiViUD�KDV]QiOWDN��(J\EHQ�D� I|OG�pV�D]�HPEHUHN� WHUHPWĘMpQHN�PLWLNXV�RWWKRQD� LV�YROW��1DU-
JRUNXQ� WHUHPWĘ� LVWHQ� D� OHJHQGD� V]HULQW� DODFVRQ\�� ]|P|N� HPEHU� YROW�� WROODNEyO� iOOy� KDMGtV]W� YLVHOW��
pV�NĘEDOWiMiEyO�YLOOiPRNDW�V]yUW��(J\�QDSRQ�PHJFVtSWH�ĘW�3DOPXUD��D�ViUWDSDV]Wy�GDUi]V��pV�WHVWH�D�
OHJN�O|QIpOpEE�V]|UQ\IRUPiNUD�GDJDGW��1DJ\RQ�EHWHJ�pV�V]RPMDV�OHWW��pV�DQQ\LUD�HOJ\HQJ�OW��KRJ\�
WpUGHQ�pV�D�NH]HLQ�NHOOHWW�FV~V]QLD��KRJ\�HOĘUH�MXVVRQ��0LXWiQ�LYRWW�D�%HWHJVpJ�IRUUiVEyO�iWYiQV]RUJRWW�
D�KHJ\JHULQFHQ�D�%HWHJVpJ�EDUODQJKR]��D�EHWHJ�HPEHUHN�WDQ\iMiKR]��.LMHO|OW�HJ\�YLOiJRVDQ�N|YHWKHWĘ�
FVDSiVW��D�%HWHJVpJ�XWDW�� W|UWpQHWpW�pV�iUQ\pNDODNMiW�SHGLJ�KiWUDKDJ\WD�D�EDUODQJ�IDODLQ��(]HN�XWiQ�
Q\XJRYyUD� WpUW� D� I|OG�PpO\pEHQ��2WW� LV�PDUDG�EpNpV�Q\XJDORPEDQ�PLQGDGGLJ�� DPHGGLJ�RWURPEiQ�
IHO�QHP�OiUPi]]iN��+D�PHJ]DYDUMiN�� IHOpEUHG�� IHOQ\RPMD�PDJiW�D�PpO\EĘO��H]]HO�PHJQ\tOLN�D� I|OG�
pV�HOSXV]WXO�D�YLOiJ��9DQ�D�EDUODQJEDQ�HJ\�QHGYHV�NĘ��PHO\QHN�QHP�V]DEDG�NLV]iUDGQLD��PHUW�DNNRU�
OiQJUD�NDS�� pV�KDPXYDO�ERUtWMD�EH� D]� HJpV]�YLGpNHW��1DUJRUNXQQDN�NpW� IHOHVpJH�YROW�� WHVWYpUHN�� D]�
���-HDQ�$�(OOLV��Aboriginal Australians - Their journey���.DOLDUQD�3URGXFWLRQV��3HQULWK�������,QLWLDWLRQ�SS������
���-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s Living Heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
6FXOSWXUH��&DUYHG�WUHHV�RI�WKH�6RXWK�(DVW�S����

���(ODLQH�*RGGHQ�±�-XWWD�0DOQLF��Rock Paintings of Aboriginal Australia��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�
������&DSH�<RUN�SS������
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LGHiOLV�DERULJLQ�QĘ�PHJWHVWHVtWĘL��$�EDUODQJ�DODWW�PD�LV�HJ\�WW�pOQHN�IpUM�NNHO��$PLNRU�1DUJRUNXQ�
W~O�EHWHJ�YROW�D�YDGiV]DWKR]��NpW�ILDWDO�IL~�HMWHWWH�HO�QHNL�D�YDGDNDW��pV�D�EDUODQJ�IDODLQ�KiWUDKDJ\WiN�
N�O|QIpOH�]ViNPiQ\iOODWDLN�iEUi]ROiViW��$�UDM]RN�iOODQGyDQ�HPOpNH]WHWWpN�D�ILDWDORNDW�D]�LGĘVHN��D�
EHWHJHN�pV�D�J\HQJpN� LUiQWL� IHOHOĘVVpJ�NUH��/iWKDWyN�D]RNUD�D� ILDWDORNUD�NLUyWW�E�QWHWpVHN� LV��DNLN�
QHP�HQJHGHOPHVNHGWHN�D�W|UYpQ\HLQHN��D�YpWNHVHN�FVRQWYi]NpQW��V]HOOHPNpQW�YDJ\�Np]OHQ\RPDWNpQW�
MHOHQQHN� PHJ�� eYHQWH� UHQGH]WpN� D� EHWHJVpJ�V]HUWDUWiVRNDW�� $� IpUILDN� D� Yt]OHOĘKHO\QpO� J\�OHNH]-
WHN�� EHWHJVpJ�GDORNDW� pQHNHOWHN�� WiQFROWiN� D� WiQFDLNDW��PDMG� NH]�N|Q� pV� WpUG�N|Q� YpJLJPiV]WDN� D�
EHWHJVpJ�~WRQ��DKRJ\�DQQDN�LGHMpQ�1DUJRUNXQ�FV~V]RWW�UDMWD��0LQGHJ\LN�N�HJ\�FVRQWRW�YLWW�PDJiYDO��
PHO\�OHKHWHWW�HJ\�PHJKDOW�EDUiWp�YDJ\�HJ\�J\DNUDQ�YDGiV]RWW�iOODWp��.�O|Q|V�JRQGGDO��KDQJWDODQXO��
NL]iUyODJ�D�V]pOOHO�V]HPEHQ�PR]RJWDN��D�N|YHNHW�NLNHU�OWpN��pV�PpJ�D�IĦV]iODNDW�LV�ILQRPDQ�KDMWRWWiN�
IpOUH� KDMtWyIHJ\YHU�NNHO��woomeráMXNNDO��$� FVRQWRNDW� QDJ\�KDORPED� UDNWiN� D� EDUODQJ�EHOVHMpEHQ��
D� IpUILDN�SHGLJ� WLV]WHOHW�pQHNHNHW�PRUPROWDN�HOIRMWRWW� KDQJRQ��PLYHO�1DUJRUNXQ�D� I|OG� DODWW� DOXGWD�
iOPiW��$� UDM]RNRQ�1DUJRUNXQ� IHMGtV]W�YLVHO�� pV�NH]pEHQ� WDUWMD�D�YLOOiPRNDW� V]yUy�NĘEDOWiW��7LV]WiQ�
OiWV]DQDN�UDMWD�D�EHDYDWiV�pV�D�N|U�OPHWpOpV�MHOHL��(J\LN�IHOHVpJH�iOO�PHOOHWWH��GH�PLQGNpW�DVV]RQQ\DO�D�
EHOVHMpEHQ�LV�IHOWĦQLN�D�EDUODQJEDQ��$�J\HUPHNV]�OpVUĘO�NpV]tWHWW�IHVWPpQ\�WDOiQ�D�NXOFVD�D�EHWHJVpJ�
PtWRV]�UHMWHWW�MHOHQWpVpQHN��ÒJ\�WDUWMiN��KRJ\�PLQGHQW�1DUJRUNXQ�WHUHPWHWW��IHOHVpJHLW��DNLN�VHJtWHWWHN�
QHNL�D�WHUHPWpVL�PXQNiEDQ��PpJLV�J\HUPHNV]�OpV�N|]EHQ�PXWDWMiN��(]�D�N|YHWNH]HWOHQVpJ�pV�D�V]�OpVL�
MHOHQHWHNQHN�D]�HOWRU]XOW�1DUJRUNXQQDO�YDOy�URNRQViJD��iWIHGpVH�DODSR]WD�PHJ�D]W�D]�HOPpOHWHW��DPHO\�
V]HULQW�D�EHWHJVpJ�NXOW~UD�D�IpUILDN�WXGDWDODWWL��NLVHEEVpJL�pU]pVHLQHN�D�NLIHMH]ĘGpVH��DPLNRU�D�QĘN�
J\HUPHNV]�OpVEHQ� MiWV]RWW� V]HUHSpUH� JRQGROQDN�� $]� HOPpOHW� V]HULQW� 1DUJRUNXQ� WHVWL� HOWRU]XOiVD� D�
WHUKHVVpJHW�XWiQR]]D��ÄEHWHJVpJH´�SHGLJ�WXODMGRQNpSSHQ�N|]UHPĦN|GpV��UpV]YpWHO�D�QDJ\�PXQNiEDQ� 
$�WHVWL�HOWRU]XOiViYDO�OpWUHKR]RWW�J\HUPHNHW�D]RQEDQ�IpUILNpQW�QHP�WXGWD�PHJV]�OQL��H]pUW�H]W�D�IHOD-
GDWRW�iWDGWD�D]�DVV]RQ\RNQDN���

���6=$.5È/,6�0ĥ9e6=(7
$�YDOOiVL�FpO~�WRWHPPĦYpV]HW�QRQILJXUDWtY��D]�HJ\V]HUĦ�IRUPiN��D�YRQDODN��D�N|U|N�pV�D�QpJ\]HWHN�
PĦYpV]HWH�� -HOOHP]Ę� D� NRQFHQWULNXV� PLQWD�� PHO\� PHJWDOiOKDWy� D� \XHQGXPXL� 1DPDNtJ\y�EDUODQJ�
WRWHPV]LPEyOXPDL� N|]|WW�� $XV]WUiOLD� N|]pSVĘ� UpV]pQHN� I|OGIHVWpVHLQ� pV� PiV� ULWXiOLV� PĦWiUJ\DLQ�
FVDN~J\��PLQW� D� NLKDOW� WDVPiQLDL� ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWpEHQ����$]� XWyEEL� NpW� WpUVpJ� N|]WL� NXOWXUiOLV�
KDVRQOyViJ��D�ILJXUDWtY�PĦYpV]HW�KLiQ\D�pV�D�WRWHPPLQWiN��D�QDJ\PpUWpNĦ�HOV]LJHWHOWVpJUH�YH]HWKHWĘ�
YLVV]D��.|]pS�$XV]WUiOLD�PĦYpV]HWpQHN�IRUPDYLOiJD�QDJ\MiEyO�Wt]H]HU�pYH�QHP�YiOWR]RWW��7DVPiQLiW�
SHGLJ�D�WHQJHU�YiJWD�HO�D�NRQWLQHQVWĘO��1pKiQ\�Q\HUV�HPEHUL�IRUPiWyO�pV�HJ\�NpW�NH]GHWOHJHV�iOODW��pV�
Q|YpQ\iEUi]ROiVWyO�HOWHNLQWYH�D�KHO\L�PĦYpV]HN�QHP�W|UHNHGWHN�D]�pOĘOpQ\HN�WHUPpV]HWKĦ�PHJMHOHQt-
WpVpUH�� ÈOWDOiEDQ� D� V]iMQ\tOiV� pV� D]� DUF� HJ\pE� Q\tOiVDL� MHONpSH]WpN� D� ILJXUiW�� $� N|]pS�DXV]WUiOLDL�
&OHODQG�+LOOV�PRVRO\Jy�DUFDL�PHJG|EEHQWĘ�SpOGiL�HQQHN�D�PĦYpV]HWL�VWtOXVQDN��.|U|N�pV�IpON|U|N�
DONRWMiN�H]HNHW�D]�|W�pYH]UHGQpO�LV�UpJHEEL�DUFRNDW��$]�iEUi]ROiVRN�QHP�WHNLQWKHWĘN�N|YHWNH]HWOHQQHN��

���:ROIJDQJ�$UQGW��Ä7KH�1DUJRNXQ�1DUOLQML�FXOW´�SS��������� LQ�Oceania vol.32(4) 1962���:ROIJDQJ�$UQGW��Ä6HYHQW\�
\HDU�ROG�UHFRUGV�DQG�QHZ�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�1DUJRNXQ�1DUOLQML�FXOW´�SS���������LQ�Oceania  vol.36(3) 1966��

���-XOLD�&ODUN�±�7DVPDQLDQ�$ERULJLQDO�&HQWUH��Aboriginal people of Tasmania��2IILFH�RI�,QGLJHQRXV�3ROLF\�&RRUGLQDWLRQ�
������S��
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EiU�EL]RQ\RV�HOOHQWPRQGiV�NpWVpJWHOHQ�O�UHMOLN�EHQQ�N��KLV]HQ�HPEHUL�DODNRN�MHOHQQHN�PHJ�UDMWXN�D�
QRQILJXUDWtY�PĦYpV]HW�HV]N|]HLYHO��HEEHQ�D]�HVHWEHQ�D]�DUFQ\tOiVRN��D�V]HPHN��D]�RUUFLPSiN�pV�D�V]iM�
PHJIHVWpVpYHO�

$]� (PLO\� *DS� V]XUGRN� V]LNODIHVWPpQ\HLQHN� I�JJĘOHJHV� YRQDOVRUD� pV� KiURP� SRQWMD� HJ\� KHO\L�
KHUQ\yIDMWiQDN� �utnguringita��� LOOHWYH� D�KR]]i� WDUWR]y� FVRSRUWQDN�� D]� DUXQWiQDN� D� WRWHPMHOHL� OHKHW-
QHN�21�$]�DUXQWiN�HOEHV]pOpVH�V]HULQW�D]�DOWMHUUD�ĘV|N�IHVWHWWpN�D�MHOHNHW�D�KHUQ\yN�]VLUDGpNiYDO��GH�
YDOyV]tQĦEEQHN�WĦQLN��KRJ\�D�IHVWpN�IRO\pNRQ\�DODSDQ\DJiW�HPX]VtU�DGWD��PHO\HW�J\DNUDQ�KDV]QiO-
WDN�U|J]tWĘ�DQ\DJNpQW��pV�D�IHVWPpQ\�WDUWyVViJiW�LV�EL]WRVtWRWWD��(]HN�D�QDJ\RQ�|UHJ�UDM]RN�DQQ\LUD�
EHOHLYyGWDN�D�V]LNOiED��KRJ\�FVDN�D�IHO�OHWL�UpWHJ�OHIHMWpVpYHO� OHKHWQH�ĘNHW�HOWiYROtWDQL��$]�HVĘ�pV�D�
V]RNiVRV�LGĘMiUiVL�MHOHQVpJHN�QHP�WHV]QHN�NiUW�EHQQ�N��$]�DUQXWiN�pUWHOPH]pVH�V]HULQW�D�NRPSR]tFLyQ�
PHJMHOHQQHN�D�KHJ\�OiEiQiO�YiUDNR]y�DVV]RQ\RN��PLN|]EHQ�D�IpUILDN�HOUHMWLN�D�V]DNUiOLV�WiUJ\DNDW�D�
V]LNOiN�PDJDViEDQ��(]W�NL�OHKHW�ERQWDQL�~J\��KRJ\�D�IHOVĘ�IHUGH�YRQDO�HJ\�IHOIHOp�WHNLQWĘ�DVV]RQ\��D�
KiURP�N|U�D�KHUQ\yN�SHWpMH��D�I�JJĘOHJHVHQ�IXWy�SiUKX]DPRV�YRQDODN�SHGLJ�D�V]HUWDUWiVRNDW�YpJ]Ę�
EHDYDWRWW�IpUILDN�WHVWpUH�IHVWHWW�PLQWD�

$�YDOOiVL� MHONpSHN�OHKHWQHN�LGĘOHJHVHN�pV�WDUWyVDN��$�N|]pSVĘ�WHU�OHWHN�waningái�U|YLG�pOHWĦHN��
5HQGHOWHWpV�N� D� QXUWXQMD�RV]ORSRNpKR]� KDVRQOy�� 5LWXiOLV� DODSRVViJJDO� NpV]�OQHN� HJ\� PDJKD-
WiUR]RWW� V]HUWDUWiVUD��PHO\QHN�YpJH]WpYHO� D]RQQDO�PHJVHPPLVtWLN�ĘNHW��$�ZDQLQJD� ���NpS�� HPEHUL�
KDMIRQDW��PHO\HW�NHUHV]W�IRUPiM~�ERWUD�WHNHUQHN��pV�SLKpNNHO��WROODNNDO�YDJ\�iOODWV]ĘUUHO�GtV]tWHQHN��
/HJJ\DNUDEEDQ� URPERLG� IRUPiM~�� DPLW� HJ\HV� pUYHOpVHN� V]LPEROLNXV� HPEHUDODNNpQW� pUWHOPH]QHN� 
$�WHUHPWĘ�WRWHPDODN�N|OW|]LN�EHOH�D�V]HUWDUWiV�LGHMpUH��$�WDUWyV�WiUJ\DN�N|]p�WDUWR]LN�D�WMXULQJD��D�
GtV]tWHWW�NDUFROW�NLV�N|YHFVNH��PHO\HW�PLQGHQNL�PDJiQiO�WDUW��pV�D�IDUDJRWW�IDWiEOiN��PHO\HNHW�PiJLNXV�
V]LNODUDM]RNNDO�YpGHWW�EDUODQJV]HQWpO\HNEHQ�ĘUL]QHN��0LQWi]DWXN�KDVRQOy�HOHPHNEĘO�iOO��J\DNRULDN�
D� NRQFHQWULNXV� LGRPRN�� D� SiUKX]DPRV� YRQDOVRURN�� D]� HJ\HQHV� pV� D� J|UEH� YRQDODN��0HJWHVWHVtWLN��
NLIHMH]LN�D� WRWHPĘV|NHW��EHYpVHWW�PLQWiLN� MHONpSHV�PyGRQ�IHOLGp]LN�D� WHUHPWpVW|UWpQHW�HJ\LN�PiVLN�
IHMH]HWpW�

���$�6=(57$57È62.�0ĥ9e6=(7(
$]�RUV]iJ�MHONpSpQHN�V]iPtWy�N|]pS�DXV]WUiOLDL�PRQROLW��PHO\HW�D]�ĘVODNRVRN�8OXUXQDN�QHYH]QHN��D�
3LWMDQWMDWMDUD�W|U]V�WDJMDLQDN�V]HQW�KHO\H��pV�IRQWRV�V]HUHSHW�MiWV]LN�D]�pOHW�NEHQ��.LVHEE�EDUODQJMDLEDQ��
V]LNODEHPpO\HGpVHLEHQ�UHQJHWHJ�iEUi]ROiV�PDUDGW�IHQQ�D�KHJ\HW�OpWUHKR]y�WRWHPOpQ\HNUĘO�pV�WHUHPWĘ�
WHYpNHQ\VpJ�NUĘO��$�OHJHQGD�~J\�WDUWMD��KRJ\�D]�8OXUX�D�tjukurapáEDQ��D]�ĘVLGĘNEHQ�NHOHWNH]HWW��pV�
VRN�N�O|QOHJHV� W|UWpQHW�V]yO�D�QDJ\�Y|U|V�V]LNODKHJ\�N�O|QIpOH�DODN]DWDLQDN� OpWUHM|WWpUĘO�22�6RN�D]�
DEV]WUDNW� iEUi]ROiV��PHO\HNHW�J\DNRUODWLODJ� OHKHWHWOHQ�|QPDJXNEyO�PHJIHMWHQL��&KDUOHV�0RXQWIRUG�
N|Q\YpEHQ��� UpV]OHWHVHQ� OHtUMD� D� IHVWPpQ\HNHW� pV� D]� 8OXUX� OHJHQGiLW��0RXQWIRUG� NpW� pYWL]HGHQ� iW�
UHQJHWHJV]HU� MiUW�D�YLGpNHQ�� WDQ~MD�YROW�QpKiQ\�IHVWPpQ\�HONpV]tWpVpQHN��pV�HOVĘ�Np]EĘO��PDJiWyO�D�
PĦYpV]WĘO�WXGWD�PHJ�D]RN�MHOHQWpVpW�
21�-HQQLIHU�,VDDFV��HG����Australian Dreaming. 40,000 Years of Aboriginal History��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��
6\GQH\�������'HVLJQV�IURP�WKH�'UHDPLQJ�SS��������

22�-DPHV� &RZDQ��Aborigine Dreaming, an introduction to the wisdom and thought of the Aboriginal traditions of 
Australia.�7KRUVRQV��+DUSHU�&ROOLQV�3XEOLVKHUV��/RQGRQ�������7KH�DUW�RI�P\WK�SS������

���&KDUOHV�0RXQWIRUG��Ayers Rock, its people, their beliefs, and their art��$QJXV�	�5REHUWVRQ��6\GQH\�����
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$]�8OXUX�pV]DNQ\XJDWL�IDOD�HJ\�KXV]RQKpW�PpWHU�KRVV]~�EDUODQJRW�UHMW��PHO\EHQ�EHDYDWiVL�V]HU-
WDUWiVRNDW�UHQGH]WHN��$�PLQGHQQDSL�YLOiJL�PĦYpV]HW���NpS��pV�D�YDOOiVL�WiUJ\~�IHVWPpQ\HN�HJ\DUiQW�
PHJWDOiOKDWyN� EHQQH�� 0LYHO� D]RQEDQ� D� QĘNHW� QHP� HQJHGWpN� EHOpSQL�� pV� D� EDUODQJRW� VRKD� QHP�
KDV]QiOWiN� WiERUKHO\QHN��D� IDODN� MyYDO�NHYpVEp� WHOtWHWWHN��PLQW�D�Y|U|V�KHJ\�PiV�V]LNODPHQHGpNHL� 
$�0DOD�WRWHPKH]�WDUWR]y�HPEHUHN�HOEHV]pOpVHL�V]HULQW�D�EDUODQJ�HJ\�WHUPHV]YiUEyO�NHOHWNH]HWW�D]�ĘVL�
ÄiORPLGĘV]DNEDQ �́�$�YiU�NHPpQ\�IDODL�D�N|U�OPHWpOpVL�pV�PHJVHE]pVL�V]HUWDUWiVRN� OHKXOOy��NL|POĘ�
YpUpWĘO� YiOWDN� NĘYp��$�0DOD�IpUILDN� D� ILDWDORN� EHDYDWiVL� V]HUWDUWiViQDN� YpJH]WpYHO�PHJVHEH]WpN� D�
YpQiMXNDW� D�NDUMXNRQ�� pV�KDJ\WiN�D�YpU�NHW� D� I|OGUH�FVRURJQL��$�EDUODQJEDQ� WDOiOKDWy� IpUIL� pV�QĘL�
iEUi]ROiV� DODWWL� V|WpW� IROW� D� PHJV]iUDGW� HPEHUL� YpU� PDUDGYiQ\D�� $� KDJ\RPiQ\�PiLJ� pO�� D�0DOD�
IpUILDN�D]�8OXUXKR]�WHWW�YiQGRUOiVDLN�DONDOPiYDO�PHJQ\LWMiN�YpQiLNDW��pV�D�EHDYDWiVL�EDUODQJ�KiWVy�
IDOiUD�IRO\DWMiN�YpU�NHW��PHO\HW� WHOMHV�KRVV]iEDQ�V|WpW�FVtNRNEDQ�ERUtW�D�UpJHQ�PHJDOYDGW�YpU��1HP�
LVPHUW�D�EHDYDWiVL�VHEKHOO\HO�pV�IHOQDJ\tWRWW�QHPL�V]HUYYHO�PHJMHOHQtWHWW�N�O|Q|V�QĘDODNRN�MHOHQWpVH��
0RXQWIRUG� MHOHQ� YROW� XJ\DQHEEHQ� D� EDUODQJEDQ� HJ\� VXJiU]y� IHMGtV]W� YLVHOĘ� DODN�PHJIHVWpVpQpO�� pV�
IHOMHJ\H]WH�D]�iEUi]ROW�DODNKR]�NDSFVROyGy� OHJHQGiW��(J\�0RDQ\D�QHYĦ�ĘVODNRV� IHVWHWWH������EHQ��
pV� HJ\� I�JHIDHPEHUW� MHOHQtW�PHJ��.|U� DODN~� IHMpW� VXJiU]y� IHMGtV]�� D�nuiti� |YH]L��PHO\HW� D� WHUHPWpV�
LGĘV]DNiQDN�I�JHIDHPEHUH�KRUGRWW��D�MHOHQNRUL�V]HUWDUWiVRNRQ�SHGLJ�D�I�JHIDHPEHU�V]HUHSpW�MiWV]yN�
YLVHOLN�� DNLN� EĘVpJHV� I�JHWHUPpVpUW� N|Q\|U|JQHN��0LQGHQ� IpUIL� QDJ\KDWDOP~�� WHUHPWĘ� LVWHQVpJJp�
YiOWR]LN��KD�IHOYHV]L�H]W�D�KDJ\RPiQ\RV�IHMGtV]W��pV�PHJIHOHOĘ�MHOHNNHO�ERUtWMD�D�WHVWpW��$�V]HQW�I�JHIiN�
N|U�O�WiQFROQDN��YpU�NNHO�ORFVROMiN�ĘNHW��pV�HWWĘO�D�I�JHIiN�WHUPpNHQ\HN�OHV]QHN�D]�HJpV]�YLOiJRQ�

$]�8OXUX�Q\XJDWL�ROGDOiQ��D�EHDYDWiVL�EDUODQJWyO�NLFVLNpW�GpOHEEUH�NpW�EDUODQJ�NpW�NpSFVRSRUWRW�
UHMW��$]�HJ\LN�D�IHOVĘ��D�PiVLN�D]�DOVy�EDUODQJEDQ�YDQ��$�VXJiU]y�IHMGtV]EH�|OW|]|WW�DUDQ\V]tQĦ�DODNUyO�
D]�ĘVODNRVRN�D]W�PHVpOWpN�0RXQWIRUGQDN��KRJ\�HJ\�V]HUWDUWiVRNUD�NpV]tWHWW�WHVWIHVWpVL�PLQWD�iEUi]R-

OiVD��$]�XJ\DQFVDN�LWW�OiWKDWy�HOOLSV]LV�IRUPiM~�WiUJ\DNUyO�SHGLJ�D]W�PRQGWiN��KRJ\�D]�D�kulpidji�pV�D�
nartunja�RV]ORS��$�QDUWXQMD�HJ\�WRWHPMHOHQWĘVpJJHO�EtUy�V]HUWDUWiVL�RV]ORS��PHO\QHN�WHWHMpW�iOWDOiEDQ�
WROOERMWWDO�GtV]tWLN�24�5HQGHOWHWpVH�D�ZDQLQJipKR]�KDVRQOy��0pUHWH�N�O|QE|]Ę�OHKHW��pV�HWWĘO�I�JJĘHQ�
WDUWKDWy�D�Np]EHQ��V]~UKDWy�D�I|OGEH�YDJ\�KRUGKDWy�D�IHMHQ��$�NXOSLGML�D�SLWMDQWMDWMDUD�W|U]V�OHJV]HQWHEE�
WiUJ\iQDN�V]iPtW��$]�pOHW�OpQ\HJpQHN�D�WiUKi]D��$VV]RQ\RN�pV�EHDYDWDWODQ�ILDWDORN�QHP�pULQWKHWLN��
QHP�OiWKDWMiN��PpJ�D�SXV]WD�OpWH]pVpUĘO�VHP�WXGKDWQDN��$]�8OXUX�EDUODQJMiEDQ�PHJIHVWHWW�NXOSLGMLW�D�
N|UYRQDOiEyO�NLVXJiU]y�V]LPEROLNXV�PDGiUWROOSLKpN�|YH]LN��$�WROOSLKH�V]DNUiOLV�PLQWiQDN�V]iPtW�D�
N|]pSVĘ�pV�D]�pV]DNL�WHU�OHWHNHQ��pV�V]pOHV�N|UEHQ�KDV]QiOMiN�WHVWGtV]tWpVNpQW�D�WRWHP��pV�D�EHDYDWiVL�
V]HUWDUWiVRNRQ��ÈOWDOiEDQ�YpUUHO� UDJDV]WMiN�D� WHVWUH��PHO\�HJ\V]HUUH�KDWpNRQ\�N|WĘDQ\DJ�pV�D]�pOHW�
KDWDOPDV��PLWLNXV�V]XEV]WDQFLiMD��$�NLPXQNiOW� IHMGtV]HNHW�pV�D�Np]EHQ� WDUWRWW� WiUJ\DNDW� LV� IHO|OHOĘ�
V]HUWDUWiVL� GtV]HN� YDOyMiEDQ� V]HQWNpQW� WLV]WHOW�PĦYpV]HWL� DONRWiVRN��PHUW�PDJXNNi� D� WRWHPĘV|NNp�
YiOWR]WDWMiN�D�V]HUWDUWiVRN�UpV]WYHYĘLW��KRJ\�~MUD�HOMiWVV]iN�D]�ĘV|N�ÄiORPLGĘV]DNEDQ´�WHWW�XWD]iVDLW��
pV�D�PD�pOĘ�W|U]V�V]iPiUD�~MUDWHUHPWVpN�D]�iOODWRNDW�pV�D�Q|YpQ\HNHW�

$�Y|U|V�pV�D� ViUJD�RNNHUW�� LOOHWYH�D� IHKpU�DJ\DJRW� WHVWIHVWpVUH� LV�KDV]QiOMiN��6]ROJiOKDWQDN�DOD-
SV]tQNpQW�� OHKHWQHN� HJ\V]HUĦ� IROWRN�� J\DNUDQ� D]RQEDQ� RO\DQ� |VV]HWHWW� PLQWiW� DONRWQDN�� PHO\QHN�
MHOHQWpVpW� FVDN� D� EHDYDWRWWDN� LVPHULN��$]� DJ\DJ� D� IHMGtV]HQ� pV� D� IHMHQ�|VV]HROYDV]WMD� D]� HPEHUW� D�

24�6WHSKHQ�$�:LOG��HG����Rom, an Aboriginal ritual of diplomacy��$XVWUDOLDQ�,QVWLWXWH�RI�$ERULJLQDO�6WXGLHV��&DQEHUUD�
������5RP��WKH�ULWXDO�REMHFWV�SS������
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IHMGtVV]HO�� HJ\PiV� UpV]pYp� WHV]L� ĘNHW�� pV� H]� D� NpW� UpV]EĘO� iOOy� HJpV]� GtV]tWKHWĘ� WRYiEE� JDOO\DNNDO��
IĦYHO��PDGiUWROODNNDO��PHO\HNHW�HPEHUL�KDMEyO�NpV]tWHWW�IRQDOODO�N|WQHN�KR]]i����$]�LO\HQ�IHMGtV]HN�pV�
WHVWIHVWpVHN��LOOHWYH�D�I|OGUH�IHVWHWW�NpSHN�pV�D�V]HUWDUWiVRNRQ�KDV]QiOW�V]DNUiOLV�WiUJ\DN�HONpV]tWpVH�
QDSRNLJ�YDJ\�KHWHNLJ�LV�HOWDUWKDW��$�V]HUWDUWiVRN�YDOOiVL�FpOW�V]ROJiOQDN��XJ\DQDNNRU�D]�HOĘNpV]�OHWHN�
pV�D�V]HUWDUWiVRNKR]�V]�NVpJHV�WiUJ\DN��PĦDONRWiVRN�HONpV]tWpVH�RO\DQ�UHQJHWHJ�LGĘW�HPpV]W�IHO��KRJ\�
LJD]iEyO�QHKp]�HOG|QWHQL��PHO\LN�D�IRQWRVDEE�D�NHWWĘ�N|]�O��$�WiQFRV�pV�pQHNHV�J\ĦOpVHN�PHJOHKHWĘVHQ�
N|W|WW�PĦYpV]L� IRUPiN�N|]|WW�]DMODQDN����ÒJ\�UHQGH]LN�D�V]HUWDUWiVRNDW��DKRJ\�D]W�D� WHUHPWĘ�ĘV|N�
DQQDN� LGHMpQ�PHJKDWiUR]WiN�� pV� H]HQ� QHP� OHKHW� YiOWR]WDWQL��PHUW� D]� HOWpUpV� YHV]pO\EH� VRGRUQi� D]�
pOHOHP�pV�D]�pOHW� IRO\WRQRVViJiW��$]�DERULJLQHN�QHP�YiOODOMiN�H]W�D�NRFNi]DWRW��$]�eV]DNL�7HU�OHW�
I|OGUH�UDM]ROW�NpSHL�D]�pOHW�HJ\pE�WHU�OHWHLQ�EHN|YHWNH]HWW�yULiVL�YiOWR]iVRN�HOOHQpUH�VHP�PyGRVXOWDN�
D]�HOP~OW�N|U�OEHO�O�HJ\�pYV]i]DG�VRUiQ��PLyWD�DGDWRNNDO�UHQGHONH]�QN�UyOXN�

$�PĦYpV]HW�V]HUHSHW�NDS�D�KDORWWL�V]HUWDUWiVRNEDQ�LV��$]�$UQKHP�I|OG�pV]DNNHOHWL�UpV]pQ�D]�HOKX-

Q\WDN�NRSRQ\iLW�V]HPpO\HV�pV� W|U]VL� WRWHPMHONpSHNNHO�GtV]tWLN��pV�DNiU�pYHNHQ�iW�KRUGR]]iN�ĘNHW�D�
WLV]WHOHW�MHOHNpQW��$]�|]YHJ\�PHGiONpQW�YLVHOKHWL�D�IpUMH�NRSRQ\iMiW��D�URNRQ�SHGLJ�YLKHWL�PDJiYDO�D�
KR]]iWDUWR]y�NRSRQ\iMiW��DKRJ\�D�W|U]V�YiQGRURO��$]�pV]DNL�UpV]HNHQ�J\DNRUL��KRJ\�D�J\iV]ROyN�pV�D�
J\iV]ROW�WHVWpW�HJ\DUiQW�JRQGRVDQ�NLPXQNiOW��VRNV]RU�IDQWDV]WLNXV�PLQWiNNDO�GtV]tWLN����$�%DWKXUVW��
pV�D�0HOYLOOH�V]LJHWHQ�pOĘ�WLZL�W|U]V�IDUDJRWW�pV�IHVWHWW�WHPHWNH]pVL�RV]ORSDL�D]�DXV]WUiOLDL�ĘVODNRVRN�
OHJOiWYiQ\RVDEE�PĦYpV]HWL�DONRWiVDL�N|]p�WDUWR]QDN��(J\HWOHQ��DNiU�D�KDW�PpWHUW�LV�HOpUĘ�IDW|U]VEĘO�
NpV]�OQHN�� pV� D]� HOKXQ\W� WRWHPpW� PHJMHOHQtWĘ� KDJ\RPiQ\RV� PLQWiNNDO� GtV]tWLN� ĘNHW�� *\DNUDQ�
VWLOL]iOW�KDMyiUERFUD�HPOpNH]WHWQHN�D�E~FV~]iV� MHONpSHNpQW��(]�D� V]LPEyOXP�D����� V]i]DGLJ�Q\~OLN�
YLVV]D��DPLNRU�D�6XODZHVL�V]LJHW�GpOL� UpV]pUĘO�iWKDMy]y�PDNDVV]iUL�NHUHVNHGĘN�PiU�D�YLWRUODERQWiV�
pV�D�KD]iMXNED�YDOy�YLVV]DWpUpV�HOĘWW� IHOiOOtWRWWiN�D�KDMyLN�iUERFDLW��1pKD� WXFDWQiO� LV� W|EE�RV]ORSRW�
NpV]tWHQHN�pV�iOOtWDQDN�IHO�D�KRVV]~�KyQDSRNLJ�WDUWy�V]HUWDUWiVRN�VRUiQ����1HP�PLQGHQ�IDUDJRWW�RV]ORS�
WiUVXO�D�KDOiOKR]��$]�$UQKHP�I|OG�pV]DN�NHOHWL� UpV]pQ�pV�D�N|]HOL� V]LJHWHNHQ�N�O|Q|V� V]pSVpJĦ�pV�
QDJ\� MHOHQWĘVpJĦ� rangga�RV]ORSRN� YDQQDN�� +DVRQOy� FpOW� V]ROJiOQDN�� PLQW� D� EHYH]HWĘEHQ� HPOtWHWW�
WMXULQJD�N|YHFVNpN��D]]DO�D]�HOWpUpVVHO��KRJ\�D]�WRWHPRV]ORS�PLQGLJ�HJ\�HPEHUFVRSRUWKR]�WDUWR]LN��
D�N|YHFVNpN�SHGLJ�HJ\pQL�WRWHPMHONpSHN��$]�DERULJLQ�W|U]VHN�QDJ\�WLV]WHOHWEHQ�WDUWRWWiN��pV�WLWNRVDQ�
NH]HOWpN�ĘNHW��J\DNUDQ�IpOUHYH]HWĘ�WiMpNR]WDWiVW�DGWDN�UyOXN��$�UDQJJiW�iOWDOiEDQ�HJ\�EDUODQJEDQ�ĘU]LN��
pV�FVDN�N�O|QOHJHV�DONDOPDNNRU�KR]]iN�NL�RQQDQ��$VV]RQ\RN�VRKD�QHP�OiWKDWMiN��D�EHDYDWDWODQRN�
LV�FVDN�ULWNiQ��'UiPDL�V]HUWDUWiVRN�NtVpUHWpEHQ�KR]]iN�QDSYLOiJUD�D� WLWNRV�UHMWHNKHO\UĘO��$�IpUILDN�
iOWDOiEDQ�iKtWDWRVDQ�FV~V]YD�PiV]YD��D�KiWXNRQ�KR]]iN�HOĘ�pV�D�Q\DNXNNDO�HJ\HQV~O\R]]iN�ĘNHW��$]�
DQWURSROyJXVRN� QDJ\� pUGHNOĘGpVpW� NLYiOWy� NLYpWHO� D]�(OFKR�V]LJHW� N|]V]HPOpUH� ERFViWRWW� UDQJJiMD��
(UUĘO�DQQ\LW�WXGQL��KRJ\�D�V]HQWNpQW�WLV]WHOW�UDQJJiW�EHPXWDWy�ILOP�V]pOHV�N|]|QVpJ�HOĘWWL�OHYHWtWpVH�
XWiQ��D]�LOOHWOHQVpJHW�NLLJD]tWy�JHV]WXVNpQW�NHU�OW�D�PDL�KHO\pUH��$�W|U]V�|UHJMHL�D�KDJ\RPiQ\RNNDO�
YDOy�SpOGiWODQ�V]DNtWiVNpQW�~J\�KDWiUR]WDN��KRJ\�N|]V]HPOpUH�WHV]LN�D]�RV]ORSRNDW��pV�D�ILOPHW�EHPX-

���-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s living heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
%RG\�2UQDPHQWV�S���

���'RXJODVV�%DJOLQ�±�%DUEDUD�0XOOLQV��Aboriginals of Australia.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�������SS������
���'RXJODVV�%DJOLQ�±�%DUEDUD�0XOOLQV��Aboriginal art of Australia.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�������S���
���-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s living heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
0RUWXDU\�VFXOSWXUH�LQ�$UQKHP�/DQG�SS��������
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WDWy�PLVV]LyV�HJ\Ki]�HUHMpYHO�NDSFVROMiN�|VV]H�ĘNHW�RO\DQ�PyGRQ��KRJ\�D�NHUHV]WpQ\VpJHW�PHJMHOHQtWĘ�
WRYiEEL�RV]ORSRNDW�iOOtWDQDN�PHOOpM�N��(]]HO�|VV]HYHWHWWpN�D�UpJL�pOHW�NHW�D]�~M�MHOHQVpJHNNHO��pV�DUUD�
W|UHNHGWHN��KRJ\�HJ\HQV~O\W�WHUHPWVHQHN�D�KHO\L�KDJ\RPiQ\RN�pV�D�YHO�N�|VV]H�WN|]pVEH�NHU�OĘ�N�OVĘ�
KDWiVRN�N|]|WW��pV�H]]HO�PHJĘUL]]pN�D�WHU�OHW�ĘVODNRVDLQDN�LGHQWLWiViW�pV�NXOW~UiMiW��'|QWpV�NEHQ�D]�
LV�N|]UHMiWV]RWW��KRJ\�V]HUHWWHN�YROQD�pOQL�D]�~M�pOHWPyG�NtQiOWD�HOĘQ\|NNHO��6DMQRV�D]�(OFKR�UDQJJiMD�
D]� LGĘN�VRUiQ�PHJNRSRWW�� VRN�RV]ORSRQ�NLIDNXOWDN�D� V]tQHN��QpKiQ\DW�D� WHUPHV]HN� URQJiOWDN�PHJ��
$�EDOROGDORQ�iOOy�RV]ORS�HJ\��GMDQJJDZXO��W|U]VL�PtWRV]W�PXWDW�EH��HJ\�IiUD�PiV]y�JRDQQD�J\tNRW��
$�NHUHN�UDQJJD�PDJD�D�IDW|U]V�D�GRPERUPĦNpQW�UiIDUDJRWW�QDJ\�J\tNNDO��D�IHKpU�V]tQĦ�YRQDOPLQWD�
SHGLJ�KRPRNGRPERNDW�VWLOL]iO�DSUy�Q|YpQ\HNNHO��0HOOHWWH�HJ\�QpJ\]HWHV�IRUPiM~��KDVRQOyDQ�JRDQQiV�
WpPiM~�UDQJJD�iOO��PHO\QHN�NpW�ROGDOiQ�OiWKDWy�D�J\tN��D�PiVLN�NpW�ROGDO�PLQWi]DWD�SHGLJ�FV|UJHGH]Ę�
IRUUiVYL]HW�MHOHQtW�PHJ�

9. HAsználAti tárgyAk
$]�ĘVODNRVRN�NXOW~UiMD�QHP�WXGMD�pUWHOPH]QL�D]�|QPDJipUW�YDOy�PĦYpV]HWHW��$]�DERULJLQ�Q\HOYHNEHQ�
QLQFV�RO\DQ�V]y��DPHO\�SRQWRVDQ�PHJIHOHOQH�D�PĦYpV]HW�YDJ\�PĦYpV]�NLIHMH]pVQHN��9DQQDN�XJ\DQ�
V]DYDLN�D�N�O|QIpOH�IHVWpVL��IDUDJiVL��NDUFROiVL�WHFKQLNiNUD��GH�D�O¶DUW�SRXU�O¶DUW�IRJDOPD�pUWHOPH]KHW-
HWOHQ�pV�NLIHMH]KHWHWOHQ�V]iPXNUD��$�PĦYpV]HW�OiWV]yODJ�FVXSiQ�MiUXOpNRV��NHYpVEp�IRQWRV�|VV]HWHYĘMH�
D]�pOHW�NQHN��pV�QLQFV�V]�NVpJ�DUUD��KRJ\�|QiOOy�V]yW�V]HQWHOMHQHN�QHNL��$ONDOPD]iVD�PLQGLJ�YLOiJRV�
FpOODO�W|UWpQLN��V]HUWDUWiVQiO��PiJLiQiO��WDQtWiVQiO��D�PRQGiN�PHVpOpVpQpO�pV�WRYiEEDGiViQiO�YDQ�Ui�
V]�NVpJ��$]�DERULJLQHN�WDOiQ�D�KDV]QiODWL�WiUJ\DN�GtV]tWpVH�VRUiQ�MXWQDN�OHJN|]HOHEE�D�J\|Q\|UN|GWHWĘ�
PĦYpV]HW�HXUySDL�IRJDOPiKR]��LWW�MHOHQLN�PHJ�D]�HJ\pQL�DONRWy�PĦYpV]�V]pSVpJ�LUiQWL�EHOVĘ�NpV]WHWpVH�
pV�DQQDN�NLIHMH]pVUH�MXWWDWiVD���� �$�KDV]QiODWL� WiUJ\DN�OHJW|EEMpW�D�EXPHUiQJRNWyO�D�GiUGiNRQ�pV�D�
IRQRWW�V]DW\URNRQ�iW�D�GLG]VHULGXNLJ���QHP�|YH]L�N�O|Q|VHEE�WLV]WHOHW�� OHJW|EEV]|U�PpJLV�NLGtV]tWLN�
ĘNHW��.pV]�OKHWQHN�XJ\DQ�NLIHMH]HWWHQ�V]HUWDUWiVRNUD�LV�±�PLQW�SpOGiXO�D]RN�D�GiUGiN��DPHO\HNNHO�
YDOyV]tQĦOHJ�QHP�OHKHWQH�YDGDW�HOHMWHQL�±�GH�H]HNQHN�VHP�WXODMGRQtWDQDN�N�O|Q|VHEE� MHOHQWĘVpJHW��
ÈOWDOiEDQ�YpYH�HOPRQGKDWy��KRJ\�D]�LJpQ\HVHQ�NLGtV]tWHWW�KDV]QiODWL�WiUJ\DN�WHOMHV�HJpV]pEHQ�IXQN-
FLRQiOLVDN�� pV� D]� HUHGHWL� FpOMXNQDN�PHJIHOHOĘHQ� W|NpOHWHVHQ� NLIRUPiOWiN� ĘNHW��PLHOĘWW� D� NpV]tWĘM�N�
KRVV]~�yUiNDW� W|OW|WW�YROQD�D�PHJV]pStWpV�NNHO��SXV]WiQ�D]pUW��KRJ\�PHJYDOyVtWVD�HV]WpWLNDL�HONpS-

]HOpVHLW��$�NRQWLQHQV�NHOHWL�WHU�OHWHLQ�V]LQWH�PLQGHQ�KDV]QiODWL�HV]N|]W�JRQGRVDQ�GtV]tWHWWHN��D�GpOL�
UpV]HNHQ�MREEiUD�IDUDJiVVDO��YDOyV]tQĦOHJ�D]pUW��PHUW�D]�DODSDQ\DJXO�KDV]QiOW�NHPpQ\IiN�D�IDUDJiV�
VRUiQ�VHP�YHV]tWHWWHN�HUHM�NEĘO�pV�WDUWyVViJXNEyO��$]�ÒM�'pO�:DOHV�EHQ�pV�4XHHQVODQG�GpOL�WHU�OHWHLQ�
HOĘIRUGXOy��lil lilQHN�QHYH]HWW�pOHVtWHWW�ERWRN�N�O|Q|VHQ�ILJ\HOHPUHPpOWyDN�PĦYpV]HWL�V]HPSRQWEyO�D�
IDUDJRWW�YRQDO�UHQGNtY�OL�IHJ\HOPH]HWWVpJH�PLDWW��PHO\HW�QDJ\RQ�QHKp]�NLYLWHOH]QL�NHPpQ\IiQ��eV]D-
NRQ�MREEDQ�V]HUHWWpN�D�IHVWHWW�GtV]tWpVW��.H]GHWEHQ�D�EDUi]GiNED�G|U]V|OWpN�D�Y|U|V�RNNHUW��NpVĘEE�
HJ\�WW�DONDOPD]WiN�D�IHVWpVW�pV�D�IDUDJiVW��YpJ�O�PiU�FVDN�IHVWHWWHN��$]�iOODWEĘUEĘO�NpV]tWHWW�WDNDUyN�
D�KĦY|VHEE�UpV]HNHQ�WHUMHGWHN�HO��pV�DEV]WUDNW�PLQWiNDW�NDUFROWDN�D�EĘU�EHOVĘ�IHO�OHWpUH��$�IDWiODNDW�

���-HQQLIHU�,VDDFV��Australia’s living heritage, Arts of the Dreaming��1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\�������
&DUYHG�ZHDSRQV�DQG�XWHQVLOV�SS��������

���$GULDQ�3DUNHU��Didjeridu Dreaming��-�%��%RRNV��0DUOHVWRQ�������7KH�'LGMHULGX�SS������-RKQ�%RZGHQ��Didgeridoo, a 
complete guide to this ancient Aboriginal instrument��-RKQ�3��%RZGHQ�������SS����
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N�O|QOHJHV�YpVHWW�PLQWiNNDO�WHWWpN�V]HEEp��pV�PpJ�D]�DVV]RQ\RN�KDWDOPDV�ĘUOĘN|YHLQHN�DOVy�IHO�OHWpUH�
LV�GtV]tWpVHNHW�NDUFROWDN��EiU�H]HN�FVDN�DEEDQ�D�ULWND�HVHWEHQ�YiOWDN�OiWKDWyYi��DPLNRU�D�QHKp]�PRQ-

VWUXPRW�IHOIRUGtWRWWiN��7RWHPW|UWpQHWHNHW�YDJ\�D]RN�MHOHQHWHLW�ULWNiQ�|U|NtWHWWpN�PHJ�V]HUV]iPRNRQ��
KDV]QiODWL� WiUJ\DNRQ� pV� IHJ\YHUHNHQ�� (]HNHW� LQNiEE� D]� iOODWQ\RPRN�� D� Q|YpQ\HN� pV�PiV� KDVRQOy�
GROJRN�N|QQ\HQ�IHOLVPHUKHWĘ��MHONpSHV�IRUPiLYDO�GtV]tWHWWpN��ËJ\�SpOGiXO�D�URPEXV]IRUPD�MHOHN�VRUR-

]DWD�HJ\�EXPHUiQJRQ�YDJ\�GiUGiQ�HJ\�NHQJXUXW�iEUi]ROKDW� IXWiV�N|]EHQ��D�PHOOHWWH� IHOWĦQĘ� MHOHN�
SHGLJ� D� YDGiV]� Q\RPDLW� MHOHQWKHWLN�� )HOWpWHOH]KHWĘ�� KRJ\� D� YLOiJL� �KDV]QiODWL�� WiUJ\DN� IHVWHWW� YDJ\�
EHYiJRWW�PLQWi]DWD� D�PHJMHO|OĘ� V]HPpO\� VDMiW� MHOpQHN� V]iPtWRWW� KDVRQOyNpSSHQ� D� N|]pSNRUL� ORYDJ�
SDM]VFtPHUpKH]�� $]� VHP� NL]iUW�� KRJ\� KDWpNRQ\ViJQ|YHOĘ� PHJIRQWROiVEyO� HJ\� SXUL�SXUL�PiJLiKR]�
NDSFVROyGRWW��PHO\�QHPFVDN�PHJV]pStWHWWH�D�IHJ\YHUW��KDQHP�IRNR]WD�LV�D]�HUHMpW��0iV�SpOGiN�YLV]RQW�
D]W�PXWDWMiN��KRJ\�D�JD]GDJRQ�NLSRQWR]RWW�IDWiUJ\DNDW�Q|YpQ\L�QHGYHNNHO�NH]HOWpN�pV�V]pSHQ�NLIp-

Q\HVtWHWWpN��GH�PiU�QHP�GtV]tWHWWpN�WRYiEEL� MHOHNNHO��DPL�YpJVĘ�VRURQ�PpJLVFVDN�D�J\|Q\|UN|GWHWĘ�
PĦYpV]HW�HXUySDL�pUWHOPH]pVpKH]�iOO�N|]HO����$]�pV]DNQ\XJDWL�.LQJ�6RXQG�WHU�OHWHQ�PHJILJ\HOKHWĘ�
D�PDMRPNHQ\pUIiN� WHUPpVpQHN� NDUFROiVRV� GtV]tWpVH��PHO\� V]LQWpQ� OHJLQNiEE� D� GHNRUDWtY�PĦYpV]HW�
NDWHJyULiMiED�WDUWR]LN�

$�IRQDOEyO�pV�IDNpUHJEĘO�|VV]HiOOtWRWW�V]DW\URN�pV�NRVDUDN�PLQGLJ�V]tQHVHQ�GtV]tWHWWHN��N�O|Q|VHQ�
D]�pV]DNL�YLGpNHNHQ��DKRO�D�KiQFVNRVDUDN�NpW�ROGDOiQ�J\DNUDQ�HOWpUĘ�PLQWiN�MHOHQQHN�PHJ��$�IpUILDN�D�
OHJLQNiEE�V]DNUiOLV�WiUJ\DNDW�KRUGDQDN�D�V]DW\URNEDQ��D]�DVV]RQ\RN�pOHOPHW�J\ĦMWHQHN�D�NRVDUDNED��
.�O|QOHJHV� SpOGD� D]� HXUySDL� HPEHU� HJpV]VpJ�J\L� FVRPDJMiQDN� YDJ\� RUYRVL� WiVNiMiQDN�PHJIHOHOĘ�
J\yJ\tWy�]DFVNy�D�OHJV]�NVpJHVHEE�J\yJ\tWy�HV]N|]|NNHO��(KKH]�WiUVXOKDWRWW�D�J\yJ\tWy�PiJXV�PHJ-

Q|YHV]WHWW�pV�PHJYDVWDJtWRWW�K�YHO\NXMM�N|UPH��PHO\�HJ\V]HUUH�V]DNUiOLV�pV�SUDNWLNXV�NLHJpV]tWĘ��6RN�
HVHWEHQ�SXV]WD�Np]]HO��VHJpGHV]N|]|N�KDV]QiODWD�QpON�O�NHOO�J\yJ\tWDQL��pV�D]�HUĘV��YDVWDJ�K�YHO\NXMM�
N|U|P�NpSHV�D]�DODSYHWĘ�GROJRN�HOYiJiViUD�

����$=�$%25,*,1�0ĥ9e6=(7�-(/(1(
$]�ĘVODNRVRN�HOLVPHUpVH�HJ\HOĘUH�QHP�NHU�OW�EHOH�D]�DXV]WUiO�DONRWPiQ\ED��$�SROLWLNDL�HOLW�YLV]RQW�
OiWYiQ\RVDQ� ERFViQDWRW� NpUW� D]� DERULJLQRNDW� pUW� NRUiEEL� DWURFLWiVRNpUW�� D� NRUPiQ\� SHGLJ� V]iPRV�
LQWp]NHGpVW�KR]RWW�D�EHQQV]�O|WWHN�KHO\]HWpQHN�MDYtWiViUD��-y�pUWHOHPEHQ�YHWW�DERULJLQ�GLYDW�ERQWD-

NR]RWW�NL�D�WXGRPiQ\RV�pV�D�PĦYpV]HWL�YLOiJEDQ��(]�D�KiWWHUH�D]�DERULJLQ�NXOW~UD�pV�PĦYpV]HW�HJ\UH�
KDWiUR]RWWDEE�QHP]HWN|]L� WpUQ\HUpVpQHN��$]� LURGDORP��D� ILOP��D�GUiPD��D�]HQH��D� IpQ\NpSpV]HW�pV�
D� NpS]ĘPĦYpV]HW� HJ\DUiQW� VRNDNDW� KyGtW�PHJ�� $� YLOiJ� N�O|QE|]Ę� SRQWMDLQ� EHPXWDWRWW� NLiOOtWiVRN�
PLQGHQKRO�pOpQN�pUGHNOĘGpVW�YiOWRWWDN�NL��$]�ĘVODNRVRN�V]DNUiOLV�pV�KDV]QiODWL�WiUJ\DLQDN�KLYDWDORV�
J\ĦMWpVH�PHJOHKHWĘVHQ�NpVĘQ��D]������HV�pYHN�YpJpQ��D]������DV�pYHN�HOHMpQ�NH]GĘG|WW�QpKiQ\�OHONHV�
DQWURSROyJXV� UpV]YpWHOpYHO�� $NNRULEDQ� NL]iUyODJ� D� QpSUDM]L� P~]HXPRN� IRJODONR]WDN� D]� DERULJLQ�
PĦDONRWiVRNNDO� ÄSULPLWtY�PĦYpV]HW´�YDJ\�ÄPĦYpV]HW� pV�Np]PĦYHVVpJ´�HOQHYH]pV� DODWW��$]�HOP~OW�
K~V]�KDUPLQF�pY�D]RQEDQ�G|QWĘ�YiOWR]iVW�KR]RWW��$]�DERULJLQ�NpS]ĘPĦYpV]HW�NRPRO\�LSDUiJJi�QĘWWH�
NL�PDJiW��PHO\�yULiVL�IRUJDORP�PHOOHWW�pYL�N|U�OEHO�O�|WYHQ�PLOOLy�DXV]WUiO�GROOiU��MHOHQOHJL�iUIRO\DPRQ�
PLQWHJ\�Wt]�PLOOLiUG�IRULQW�EHYpWHOW�N|Q\YHOKHW�HO��$]�DXNFLyV�Ki]DN�OHJNHUHVHWWHEE�WiUJ\DL�D�IHVWPp-

Q\HN��$�YLOiJ�JDOpULiLEDQ�J\DNRULDN�D]�ĘVODNRVRN�NXOW~UiMiYDO� IRJODONR]y�QDJ\V]DEiV~�NLiOOtWiVRN��
���'RXJODVV�%DJOLQ�±�%DUEDUD�0XOOLQV��Aboriginal art of Australia.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ�������S���
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���������EHQ�D]�(J\HV�OW�ÈOODPRNEDQ�PXWDWWiN�EH�D�Dreamings��7HUHPWpVW|UWpQHWHN��FtPĦ�WiUODWRW��
)HOWpWOHQ�O�PHJ�NHOO�PpJ�HPOtWHQL������EĘO��D��The Native Born��%HQQV]�O|WW��FtPĦ�NLiOOtWiVW��PHO\�
KiURP�NRQWLQHQVW�MiUW�EH����0DGULGEDQ�D�9HOi]TXH]�3DORWiEDQ��%UD]tOLiEDQ�D�3LQDFRWHFD�GR�(VWDGR�GH�
6DR�3DROREDQ��1HZ�<RUNEDQ�D]�È]VLD�0~]HXPEDQ�YHQGpJHVNHGHWW��(QQHN�D]�ĘVL�NXOW~UiQDN�D�OpQ\HJH�
pV�D�PDJiYDO� UDJDGy�HUHMH�DEEDQ�iOO��KRJ\�D� IHVWPpQ\HN�QHP�FVXSiQ�PĦYpV]HWL�DONRWiVRN��KDQHP�
HJ\EHQ�D]�DXV]WUiO� WHUPpV]HWL�N|UQ\H]HW�HQFLNORSpGLiMiW� LV�Yi]ROMiN��$� W|U]V� WHU�OHWH��D]�pYV]DNRN�
YiOWR]iVD��D�KDJ\RPiQ\RN�pV�D�V]HUWDUWiVRN��D�WHUHPWpVW|UWpQHW��D]�HPEHUL�OpW�pV�D]�HPEHUL�pOHW�MHOHQLN�
PHJ�EHQQ�N��pV�H]W�D�WXGiVW�V]HUHWQpN�iWDGQL�D�M|YĘ�QHP]HGpN�HN��V]iPiUD����eUGHNHV�HOOHQWpW��KRJ\�
D]�ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWH�HJ\UH�N|]HOHEE�NHU�O�D�QDJ\N|]|QVpJKH]�pV�YLOiJV]HUWH�HJ\UH� LVPHUWHEEp�
YiOLN��D�PĦYpV]HN�YLV]RQW�J\DNRUODWLODJ�LVPHUHWOHQHN�PDUDGQDN��$]�ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWH�D]�HXUySDL�
KDJ\RPiQ\RNWyO�HOWpUĘHQ�QHP�N|WĘGLN�HUĘWHOMHVHQ�D]�DONRWy�V]HPpO\pKH]�

$������HV�pY�QDJ\�V]HQ]iFLyMiW�MHOHQWHWWH�D�9DWLNiQL�0~]HXP�Rituals of Life��$]�pOHW�V]HUWDUWiVDL��
FtPĦ�WiUODWD��PHO\�D]�iOODQGy�NLiOOtWiV�UpV]HNpQW�OiWRJDWKDWy����$�W|EE�V]i]�GDUDEEyO�iOOy�J\ĦMWHPpQ\�
DODSRVDQ�PHJOHSWH�D]�DXV]WUiORNDW��DNLN�DEEDQ�D�KLWEHQ�pOWHN��KRJ\�HJ\�NpW�N�OI|OGUH�NHU�OW�DERULJLQ�
PĦDONRWiVW� OHV]iPtWYD�$XV]WUiOLiQ�NtY�O�QHP�OpWH]LN� LO\HQ�NROOHNFLy��)RNR]WD�PHJU|N|Q\|GpV�NHW��
KRJ\�H]HN�D�WiUJ\DN�D�UyPDL�NDWROLNXV�HJ\Ki]�N|]SRQWMiEDQ�EXNNDQWDN�IHO��$]�DONRWiVRN�D]������DV�
pYHNEHQ�$XV]WUiOLiEDQ�PĦN|GĘ�NDWROLNXV�PLVV]LyEyO�V]iUPD]KDWQDN��pV�YDOyV]tQĦOHJ�D�NDWROLNXV�KLWUH�
iWWpUW�DERULJLQHN�DMiQORWWiN�IHO�D]RNDW��$�J\ĦMWHPpQ\�KiURP�UpV]EĘO�iOO��$�V]DNUiOLV�WiUJ\DN�N|]�O�
UHQGNtY�O�pUGHNHVHN�D]�ĘVL�DERULJLQ�PRWtYXPRNNDO�pV�WHFKQLNiNNDO�NpV]tWHWW�NDWROLNXV�LVWHQiEUi]R-

OiVRN��)LJ\HOHPUHPpOWyN�WRYiEEi�D]�iOODWiEUi]ROiVRN�pV�D�KDV]QiODWL�WiUJ\DN�LV��$�9DWLNiQ�DXV]WUiO�
V]DNpUWĘN� VHJtWVpJpW� NpUWH� D� J\ĦMWHPpQ\� UHQGH]pVpKH]� pV� D� NLiOOtWiV� EHUHQGH]pVpKH]��$� V]DNpUWĘN�
DUUD�D�N|YHWNH]WHWpVUH� MXWRWWDN��KRJ\�D� WiUJ\DN�D�.LPEHUOH\�UpJLyEyO� V]iUPD]QDN��eUGHNHVVpJNpQW�
HPOtWKHWĘ��KRJ\�D]�DXV]WUiORN�D]�RUV]iJ�NXOWXUiOLV�QDJ\N|YHWHLQHN�QHYH]WpN�HO�D�J\ĦMWHPpQ\�GDUDEMDLW��
PHO\HN�D]�ĘVODNRVRN�NXOW~UiMiW�YLWWpN�HO�HJ\�WiYROL�YLOiJED�

$]�DERULJLQ�NXOW~UD��]OHWL�pUWpNH�W|EEHW�MHOHQW�D]�DONRWiVRN�pUWpNpQHN�|VV]HVtWpVpQpO��V]iPV]HUĦVtWpVH�
J\DNRUODWLODJ�OHKHWHWOHQ��$�EHQQH�PHJWHVWHV�OĘ�HJ]RWLNXP�$XV]WUiOLD�HJ\LN�OHJQDJ\REE�WXULV]WLNDL�
YRQ]HUHMH��$]�DERULJLQ�NpS]ĘPĦYpV]HW�QpSV]HUĦVpJH�IHONHOWHWWH�PiV��]OHWiJDN�pUGHNOĘGpVpW�LV��$�4DQ-

WDV�OpJLWiUVDViJ�pV�D�%DODULQML�DERULJLQ�WHUYH]Ę�N|]SRQW�HJ\�WWPĦN|GpVpYHO�YDOyVXOW�PHJ������EHQ�D�
YLOiJ�OHJQDJ\REE�UHS�OĘ�PĦDONRWiVD��D]�ĘVL�PRWtYXPRNNDO�GtV]tWHWW�yULiV�XWDVV]iOOtWy��$�4DQWDV�IORWWD�
D]yWD� WRYiEEL� DERULJLQ�PLQWiV�JpSHNNHO�EĘY�OW�� pV� H]� D�NLWĦQĘ��]OHWL� IRJiVRQ� W~O� D]W� D� WiUVDGDOPL�
�]HQHWHW�LV�PHJHUĘVtWL��KRJ\�D]�ĘVODNRVRN�PRWtYXPDL�D]�HJpV]�DXV]WUiO�QHP]HW�MHONpSpYp�YiOWDN�

����$=�$%25,*,1�0ĥ9e6=(7�,3$55È�9È/È6$
$� NpS]ĘPĦYpV]HW� PLQGHQ� KDJ\RPiQ\RV� IRUPiMD� HJ\pUWHOPĦHQ� NtY�O� HVLN� D]RQ�� DPLW� LSDUQDN�
V]RNWXQN� QHYH]QL��$� EHQQV]�O|WWHN�PĦYpV]HWH�PHJOHKHWĘVHQ� NDRWLNXV�� LJHQ� U|YLG� pOHWĦ� pV� W~O]RWW�
PpUWpNEHQ�I�JJ�D]�HJ\pQL�WDOiOpNRQ\ViJWyO�DKKR]��KRJ\�EH�OHKHVVHQ�VRUROQL�D�N|]|VVpJL�YiOODONR]iV�

�� KWWS���VLWHV�DVLDVRFLHW\�RUJ�DUWV�QDWLYHERUQ�GHIDXOW�KWPO
���6WHSKHQ�0XHFNH�±�$GDP�6KRHPDNHU: Aboriginal Australians: first nations of an ancient continent��7KDPHV�	�+XGVRQ��
/RQGRQ�������&KDSWHU���SS������

�� KWWS���PY�YDWLFDQ�YD��B(1�SDJHV�]�,QIR�09B,QIRB0RVWUHB��BHWQRORJLFR�KWPO
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YDJ\�HJ\�IRUPiOLV�LSDUL�UHQGV]HU�IRJDOPiED��)RQWRV�D]RQEDQ�KR]]iWHQQL�HKKH]��KRJ\�D]�HXUySDL�YDJ\�
D]�i]VLDL�HPEHU�PĦYpV]HWpKH]�KDVRQOyDQ�D�EHQQV]�O|WWHN�PĦYpV]HWpQHN� LV�YDQQDN� LSDUL�YDJ\�DUUD�
HPOpNH]WHWĘ�HOHPHL��D�WHUPHOpV�V]LV]WHPDWLNXVQDN�WHNLQWKHWĘ�PHJN|]HOtWpVH��D�PDUNHWLQJ��D�UHNOiP��
pV�PDQDSViJ�PiU� LGH�VRUROKDWMXN�D� MRJL�V]DEiO\R]iVW� LV��$�PĦYpV]HWL�V]HNWRU�NLIHMH]pV�IHGQp� WDOiQ�
OHJMREEDQ�D�OpQ\HJHW��-HOHQ�IHMH]HW�D]RQEDQ�RO\DQ�WpQ\H]ĘNHW�YHV]�VRUUD��DPHO\HN�LSDUL�MHOOHJĦHN�pV�
QHP�D�PĦYpV]HN�iOWDO�NpV]tWHWW�PĦWiUJ\DNUyO�V]yOQDN��H]pUW�D]�ÄLSDU´�NLIHMH]pVW�KDV]QiOMD�

0ĦYpV]HWL�PR]JDOPDN�pV�VWtOXVRN�M|WWHN�pV�PHQWHN�D�W|UWpQHOHP�VRUiQ��$�IUDQFLD�LPSUHVV]LRQL]-
PXV� FVDNQHP�NL]iUyODJ� D�PĦYpV]HN� pV� D� J\ĦMWĘN� HUĘIHV]tWpVpQHN� pV� OHONHVHGpVpQHN�N|V]|QKHWĘHQ�
YLUiJ]RWW�HJ\�IpO�pYV]i]DGRQ�iW�D�����V]i]DG�GHUHNiWyO�DQQDN�YpJpLJ��(]]HO�HOOHQWpWEHQ�D]�DXV]WUiOLDL�
DERULJLQ�PĦYpV]HWL�PR]JDORP�IHQQPDUDGiViKR]�LSDUL�PyGV]HUHNUH�LV�V]�NVpJ�YDQ��PHO\HN�KDV]QRVDQ�
HJpV]tWLN�NL� D]�DONRWyN�pV�D�J\ĦMWĘN� V]HUHSpW�� ,O\HQ�NLHJpV]tWĘ�HV]N|]�D�NRUPiQ\]DWL� WiPRJDWiV�� D�
PĦYpV]HWWHO�IRJODONR]y�V]HUYH]HWHN�LQIUDVWUXNW~UiMD��D]�LQIRUPiFLyV�pV�NRPPXQLNiFLyV�WHFKQROyJLiN�
V]pOHVN|UĦ�DONDOPD]iVD��D�IRJODONR]WDWiV�SROLWLND�pV�D�PHJOHKHWĘVHQ�V]pOHV�WHUPpNOLVWD��$]�DERULJLQ�
PĦYpV]HWL� V]HNWRU� NRUiEEDQ� VRN� H]HU� pYHQ� iW� IHQQPDUDGW�� pV� YDOyV]tQĦOHJ� |U|N��PHUW� D]� DERULJLQ�
HPEHUHN�PĦYpV]L�HV]N|]|NNHO�LV�V]HUHWQpN�NLIHMH]QL�PDJXNDW��$�PĦIDMRN�pV�D�WHUPpNHN�IRO\DPDWRVDQ�
IHMOĘGQHN�pV�iWDODNXOQDN�W|EEp�NHYpVEp�D]�HXUySDL�NpS]ĘPĦYpV]HW�IRJDOPiQDN�PHJIHOHOĘHQ��$�OpQ\HJ�
D]��KRJ\�LSDUL�PyGV]HUHN�VHJtWVpJpYHO�VLNHU�OW�PHJĘUL]QL�pV�IHMOHV]WHQL�PLQGD]W��DPL�HEEH�EHOHWDUWR]LN�

.|U�OEHO�O� V]i]�� DERULJLQ�PĦYpV]HN� WXODMGRQiEDQ� OpYĘ� pV� iOWDOXN� LUiQ\tWRWW�PĦYpV]HWL� N|]SRQW�
�V]HUYH]HW��PĦN|GWHWL�D�PĦYpV]HW�LSDUW��(]HN�D�V]HUYH]HWHN�MHOOHP]ĘHQ�WiYROL�N|]|VVpJHN�QRQ�SURILW�
WHVW�OHWHLNpQW�PĦN|GQHN�DERULJLQ�PĦYpV]HNEĘO�iOOy�YH]HWĘVpJJHO��$�N|]SRQW�LJD]JDWyMD��PHQHG]VHUH�
iOWDOiEDQ� QHP� EHQQV]�O|WW�� $]� LJD]JDWy� OHJIRQWRVDEE� IHODGDWD� D]�� KRJ\� KDWpNRQ\DQ� N|]YHWtWVHQ� D�
PĦYpV]HN�pV�D�SLDF�N|]|WW��1HP�HJ\V]HUĦ�D�GROJD��PHUW�H]�D]��]OHWL�N|UQ\H]HW�VRN�HOHPpEHQ�PHJ-

Et]KDWDWODQ� YDJ\� QHP� NLV]iPtWKDWy�� .LV]iPtWKDWDWODQ� DEEDQ� D]� pUWHOHPEHQ�� KRJ\� D� EHQQV]�O|WW�
N|]|VVpJHN� iOWDOiEDQ� Ä]ĦU|V´�KHO\HN��$]� HPEHUHN� iOODQGyDQ� FVHUpOĘGQHN� D�N|]|VVpJHNHQ�EHO�O� pV�
D�N|]|VVpJHN�N|]|WW��pV�UHQGNtY�O�VRN�D�KHO\L�WpYKLW�D�PĦYpV]HWL�SLDFRNUyO�pV�D]�XUDONRGy�NXOWXUiOLV�
LUiQ\]DWRNUyO��$�IHKpU�HPEHU�QHP�W~O�IRJpNRQ\�D]�DONRWiVRNRQ�iEUi]ROW�PLV]WLNXV�W|UWpQHWHN�LUiQW��pV�
HQQHN�PHJIHOHOĘHQ�YLV]RQ\ODJ�NHYHVHW�pUW�PHJ�EHOĘO�N��$�J\DNUDQ�tUiVWXGDWODQ�EHQQV]�O|WW�YLV]RQW�
QHP�WXGMD�HOPDJ\DUi]QL�D�NXOWXUiOLV�WDUWDOPDW��pV�tJ\�WDUWyV�PDUDG�D�PĦYpV]�pV�D�SLDF�N|]WL�IpOUHpUWpV��
$�NRQFHSFLy�XJ\DQDNNRU�NHGYH]Ę�HOHPHNHW�LV�WDUWDOPD]��$�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�~J\�M|WWHN�OpWUH�D]�
HOGXJRWW�KHO\HNHQ�OpYĘ�NXOW~UiNEDQ��KRJ\�HJ\EHQ�KDWiUR]RWWDQ�MHOHQ�YDQQDN�D�PĦYpV]HWL�SLDFRNRQ�LV��
+DJ\RPiQ\RVDQ�D�NpW�QDJ\�N|]SRQWEDQ��'DUZLQEDQ�pV�$OLFH�6SULQJVEHQ�V]pNHOĘ�FV~FVV]HUYH]HWHNHQ�� 
NHUHV]W�O� NpSYLVHOWHWWpN� PDJXNDW�� $]� HUQ\ĘV]HUYH]HWHN� D]� DERULJLQ� NXOW~UD� HOĘPR]GtWiVD� pV� D]�
HUĘIRUUiVRN� LJD]ViJRV�HORV]WiVD�pUGHNpEHQ�KDMODPRVDN�EHIRO\iVROQL� D�N|]SRQWRN�PĦN|GpVpW� D� UHQ-

GHONH]pV�NUH�iOOy�ILQDQV]tUR]iVL��NpS]pVL�pV�HJ\pE�WiPRJDWiVL�HV]N|]|NNHO���

����$%25,*,1�0ĥ9e6=(7,�081.È62.

���$VVRFLDWLRQ�RI�1RUWKHUQ��.LPEHUOH\�DQG�$UQKHP�$ERULJLQDO�$UWLVWV� �$1.$$$��'DUZLQ��KWWS���ZZZ�DQNDDD�RUJ�
DX���$VVRFLDWLRQ�RI�&HQWUDO�$XVWUDOLDQ�$ERULJLQDO�$UW�DQG�&UDIW�&HQWUHV��'HVDUW���$OLFH�6SULQJV��KWWS���ZZZ�GHVDUW�
FRP�DX�

���-RKQ�2VWHU��Ä0RYHPHQWV�LQ�$ERULJLQDO�DUW´�LQ�Dialogue vol.28 2/2009��$FDGHP\�RI�6RFLDO�6FLHQFHV�LQ�$XVWUDOLD��S���
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6RN�DERULJLQ�GROJR]LN�PĦYpV]NpQW��D�N|]SRQWL�WHU�OHWHNHQ�KiURPH]HUUH�WHKHWĘ�D�V]iPXN��8J\DQDNNRU�
QDJ\RQ� NHYpV� DERULJLQ� YpJ]L� HO� D]� LVNROiNDW� DKKR]�� KRJ\� DGPLQLV]WUDWtY� iOOiVRNDW� W|OWKHVVHQ� EH� 
$�PĦYpV]HW�LSDU�D]RNDW�QHYH]L�DERULJLQ�PĦYpV]HWL�PXQNiVRNQDN��DNLN�PĦYpV]HWL�N|]SRQWEDQ�GROJR]QDN��
(KKH]� HJ\iOWDOiQ� QHP� NHOO� PĦYpV]QHN� OHQQL�� HOpJ� YDODPLO\HQ� ±� NpWNH]L� YDJ\� DGPLQLV]WUDWtY� ± 

NLHJpV]tWĘ� WHYpNHQ\VpJHW� YpJH]QL��$� �����HV� YiODV]WiVL� NDPSiQ\EDQ� VRN� V]y� HVHWW� D� NRUPiQ\]DWL�
IHMOHV]WpVL�pV�IRJODONR]WDWiVL�SURJUDPUyO���pV�iOWDOiEDQ�D]�DERULJLQHN�IRJODONR]WDWiViUyO��$�KDWDOPRQ�
OpYĘ�NRQ]HUYDWtY�NRDOtFLyV�NRUPiQ\�HOOHQH]WH�D�SURJUDP�NLWHUMHV]WpVpW��H]pUW�D�YLWD�IĘOHJ�DUUyO�IRO\W��
KRJ\� D� PĦYpV]HWL� N|]SRQWRNEDQ� GROJR]y� HPEHUHN� N|]�O� KiQ\DQ� YHV]tWKHWLN� HO� D]� iOOiVXNDW�� pV�
HQQHN�N|YHWNH]WpEHQ�KiQ\�N|]SRQW�OHV]�NpQ\WHOHQ�OHK~]QL�D�UROyW��$]�DNNRULEDQ�NpV]tWHWW�IHOPpUpV�
PHJNpUGH]WH�D�N|]pS�DXV]WUiOLDL�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRNDW��KRJ\�PLW�JRQGROQDN�D�NLOiWiVED�KHO\H]HWW�
YiOWR]WDWiVRNUyO��pV�D]RN�KiQ\�HPEHUW�pULQWKHWQHN��$�PHJOHSĘ�HUHGPpQ\�D]W�PXWDWWD��KRJ\�PLQG|VV]H�
WL]HQKiURP�DERULJLQ�GROJR]RWW�PĦYpV]HWL�PXQNiVNpQW�D�N|]SRQWRNEDQ�HJ\�RO\DQ�KDWDOPDV�WpUVpJEHQ��
DKRO�QHJ\YHQKpW�PĦYpV]HWL�V]HUYH]HW�N|U�OEHO�O�KiURPH]HU�DERULJLQ�PĦYpV]W�IRJRWW�|VV]H��$GyGRWW�
D�N|YHWNH]WHWpV��KRJ\�D]�DERULJLQ�V]HUYH]HWHNNpQW�PĦN|GĘ�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRNEDQ�W|EE�DERULJLQ�
HPEHUW�NHOOHQH� IRJODONR]WDWQL� D]pUW�� KRJ\� OHKHWĘYp� WHJ\pN�pV�|V]W|Q|]]pN�D�GROJR]QL�NtYiQy�KHO\L�
ODNRVViJ�PXQNiED�iOOiViW��$�N|]pS�DXV]WUiOLDL�FV~FVV]HUYH]HWNpQW�$OLFH�6SULQJV�L�N|]SRQWWDO�PĦN|GĘ�
'HVDUW������EDQ�EHLQGtWRWW�HJ\�SURJUDPRW�D]]DO�D�FpOODO��KRJ\�KDWYDQ�DERULJLQ�PĦYpV]HWL�PXQNiVW�
NpSH]]HQHN�NL�pV�iOOtWVDQDN�PXQNiED�KiURP�pY�DODWW��$�NH]GHPpQ\H]pV�VLNHUpW�MHOH]WH��KRJ\�D]�HOVĘ�
pYEHQ�KHWYHQHQ�NDSFVROyGWDN�EH�D�SURJUDPED�

$� NRUiEEL� LGĘV]DN� PiVLN� NXGDUFiW� MHOHQWHWWH�� KRJ\� D� IHMOHV]WpVL� pV� IRJODONR]WDWiVL� SURJUDPRN�
PXQNiVDL�N|]�O�W~O�VRNDW�RV]WRWWDN�EH�UpV]LGĘV�PXQNiUD��PHO\EHQ�D�OHJDODQWDVDEE�IHODGDWRNDW�NHOOHWW�
HOYpJH]QL�N� D� QpON�O�� KRJ\� HQQHN� EiUPLO\HQ� WDSDV]WDODWV]HU]pVL� YDJ\� NpV]VpJIHMOHV]WĘ� KDV]QD� OHWW�
YROQD��2O\DQ�PXQNiNDW�YpJH]WHN�FVDN��PLQW�D�YiV]QDN�NHUHWUH�IHV]tWpVH��D�IHVWpNDQ\DJRN�NHYHUpVH��
LOOHWYH� D�J\ĦMWHPpQ\�pV� D�NLiOOtWy�KHO\LVpJ� WLV]WiQ� WDUWiVD��1HP�FVRGD��KRJ\�NHYHVHQ� MHOHQWNH]WHN��
pV�NHYHVHQ�PDUDGWDN�PHJ�KRVV]DEE�LGHLJ�H]HNEHQ�D]�iOOiVRNEDQ��(KKH]�NpSHVW�QDSMDLQNEDQ�YDOyGL�
YiOWR]iVRN�]DMODQDN��$�PĦYpV]HWL�PXQNiVRN�MHOHQWĘV�UpV]H�J\DNRUQRNQDN�MHOHQWNH]LN�D]]DO�D�FpOODO��
KRJ\�PHJIHOHOĘ�DGPLQLV]WUDWtY�NpSHVtWpVW��GLSORPiW�V]HUH]]HQ��PHO\�PHJHUĘVtWL�D]�DNWXiOLV�iOOiViEDQ��
1HP�YROW�N|QQ\Ħ�LGiLJ�HOMXWQL��.|]pS�$XV]WUiOLiEDQ�PLQG|VV]H�KpW�N|]pSLVNROD�PĦN|GLN��D]RN�LV�D�
QDJ\REE�YiURVRNQDN�V]iPtWy�$OLFH�6SULQJVEHQ�pV�7HQQDQW�&UHHNEHQ��D�IpOUHHVĘ�DERULJLQ�N|]|VVpJHN�
SHGLJ�PpJ�HKKH]�D]�RNWDWiVL�OHKHWĘVpJKH]�VHP�IpUQHN�KR]]i��$�WDQXOiVL�IRO\DPDW�YpJHW�pU�D]�iOWDOiQRV�
LVNROiYDO��GH�H]�PpJ�D�MREELN�HVHW��PHUW�VRN�N|]|VVpJ�J\HUPHNHL�HJ\iOWDOiQ�QHP�MiUQDN�LVNROiED��%HF-

VOpVHN�V]HULQW�QDJ\MiEyO�NpWH]HU�J\HUPHN�PDUDGKDW�NL�D]�LVNRODL�RNWDWiVEyO�D]�eV]DNL�7HU�OHWHQ��(EEĘO�
N|YHWNH]ĘHQ�D]�iOOiVRNUD�IHONpV]tWĘ�QHP�LVNRODL�MHOOHJĦ�WDQIRO\DPRN�VHP�W~O�KDWpNRQ\DN��LOOHWYH�FVDN�
UpV]OHJHV�HUHGPpQ\HNHW�KR]QDN��$]�LVNROD�XWiQL�NpS]pVHNHW�IHOYiOODOy�iOODPL��pV�PDJiQLQWp]PpQ\HN�
PLQGHQ�HVHWEHQ�V]HPEHV�OQHN�D]�yULiVL�WiYROViJRNNDO��D]�HOKDJ\DWRWW�YLGpNHNNHO�pV�D�PHJOHKHWĘVHQ�
J\HQJH� tUiVL�ROYDViVL� pV� V]iPROiVL�NpSHVVpJHNNHO��(]pUW� UHQGNtY�O� IRQWRV��KRJ\�D]�RNWDWyN�HJ\pQL�
DODSRQ�IRJODONR]]DQDN�D�GLiNRNNDO��ÒJ\� OHJ\HQHN�PHQWRURN��KRJ\�D� WUpQLQJ�VRUiQ�YDOyEDQ�HJ\�WW�
GROJR]]DQDN�D�GLiNRNNDO��$�WUpQLQJHNHW�iOWDOiEDQ�WDQyUiNEDQ��D]D]�U|YLGHEE�LGĘEORNNRNEDQ�WDUWMiN��D�

���&RPPXQLW\�'HYHORSPHQW�(PSOR\PHQW�3URMHFWV��&'(3��KWWS���ZZZ�FHQWUHOLQN�JRY�DX�LQWHUQHW�LQWHUQHW�QVI�VHUYLFHV�
FGHS�KWP
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NLKDV]QiODWODQ�W|UHGpN�LGĘNEHQ�SHGLJ�HOĘWpUEH�NHU�O�D�NXOWXUiOLVDQ�KHO\pQYDOy�pV�D�N|]|VVpJL�LJpQ\HNHW�
NLHOpJtWĘ�PHQWRUL�WDQiFVDGiV�

$�N|]SRQWL�WHU�OHWHNHQ�J\DNUDQ�PRQGMiN�D]W��KRJ\�D]�HPEHUHN�W~ONpS]HWWHN�pV�DOXOIRJODONR]WDWRW-
WDN�� $]� RNWDWy� V]HUYH]HWHN� J\DNUDQ� Q\~MWDQDN� NpUpVUH� RO\DQ� WUpQLQJHNHW�� DPHO\HN� QHP� N|WĘGQHN�
NLIHMH]HWWHQ�HJ\�DGRWW�iOOiVKR]��.�O|Q|VHQ�MHOOHP]Ę�H]�D�PĦYpV]HW�LSDUEDQ��$�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�
J\DNUDQ�NpULN�D]�LQWp]PpQ\HNWĘO��KRJ\�OHKHWĘOHJ�PLQpO�W|EE�WRYiEENpS]pVW�Q\~MWVDQDN��PHO\HN�V]tQ-

YRQDODVDEE�PĦWiUJ\DN�NpV]tWpVpW�VHJtWLN�HOĘ��$�P~OWEDQ�XJ\DQDNNRU�PHJOHKHWĘVHQ�FVHNpO\�ILJ\HOHP�
IRUGXOW�D�PĦYpV]HWL�PXQNiVRN�V]iPiUD�IRQWRV�WHU�OHWHNHQ�±�PDUNHWLQJ��V]iPtWyJpSHV�LVPHUHWHN���J\-

IpOV]ROJiODW�±�WDUWRWW�WRYiEENpS]pVHN�IHOp��6]HUHQFVpUH�D]�HOP~OW�HJ\�NpW�pYEHQ��NRUOiWR]RWW�PpUWpNEHQ�
XJ\DQ��GH�YiOWR]yEDQ�YDQ�D�NpS�

8J\DQDNNRU� D� ����� YpJpQ� KDWDORPUD� NHU�OW� V]|YHWVpJL� PXQNiVSiUWL� NRUPiQ\� OpSpVHNHW� WHWW� D�
IRJODONR]WDWiVL� N�O|QEVpJHN� FV|NNHQWpVpUH�� pV� SpQ]DODSRW� N�O|QtWHWW� HO� IL]HWHWW� DERULJLQ�PĦYpV]HWL�
PXQNDKHO\HN� OpWUHKR]iViUD� D�PĦYpV]HWL� N|]SRQWRNEDQ�� $]� HOVĘ� NpW� pYEHQ� |WYHQQpJ\� ~M� DERULJLQ�
PXQNDKHO\HW�WHUHPWHWWHN��PHO\QHN�KDWiViUD�D]�DERULJLQ�PXQNDYiOODOyN�HOPR]GXOWDN�D�IHMOHV]WpVL�pV�
IRJODONR]WDWiVL�SURJUDPRN�IHOĘO�D�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRNEDQ�YpJH]KHWĘ�PXQNiN�IHOp��$�PĦYpV]HWL�PXQNi-
VRN�IRO\DPDWRV�KHWL�K~V]yUiV�UpV]PXQNDLGĘEHQ�IRJODONR]WDWKDWyN�QHP�W~O�PDJDV��pYL�WL]HQNLOHQFH]HU�
DXV]WUiO� GROOiURV� IL]HWpVpUW� pV� D]� HKKH]� WiUVXOy� MXWWDWiVRNpUW��$]� DERULJLQHN� WDUWyV�PXQNDYLV]RQ\W�
OpWHVtWKHWQHN��pV�OHKHWĘVpJHW�NDSQDN�D�V]DNPDL�IHMOĘGpVUH��HJ\EHQ�D�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�LV�MyO�MiUQDN��
PHUW� MREEDQ�WXGMiN�D]�LJpQ\HLNKH]�LJD]tWDQL�D]�DONDOPD]RWWDN�IHOYpWHOpW��$�PXQNDYiOODOyN�UpV]pUĘO�
D]�HOĘQ\|N�N|]p�VRUROKDWy�D]�LV��KRJ\�D]�iOWDOiQRV�PXQNDHUĘ�SLDFL�IHOWpWHOHNQHN�PHJIHOHOĘ�IL]HWpV-
EHQ� pV� MXWWDWiVRNEDQ� UpV]HV�OQHN�� LOOHWYH� pOKHWQHN� D� V]DNPDL� WRYiEEIHMOĘGpV�NHW� EL]WRVtWy� NpS]pVL�
OHKHWĘVpJHNNHO��$�MyO�iWJRQGROW�NRUPiQ\]DWL�LQWp]NHGpV�NHGYH]Ę�KDWiVD�KDPDU�pU]ĘGQL�NH]GHWW��N�O-
|Q|VHQ�D�NRUPiQ\YiOWiV�HOĘWW������HV�KHO\]HWKH]�YLV]RQ\tWYD�

����$=�$%25,*,1�0ĥ.(5(6.('(/(0�0$*$7$57È6,�.Ï'(;(
6RN�PLQGHQW�EHV]pOQHN�pV�OHtUQDN�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HWUĘO��(]HN�D�PHJiOODStWiVRN�J\DNUDQ�UpV]pUGH-

NHNHW�W�NU|]QHN��LOOHWYH�QpKiQ\�KR]]iV]yOy��IĘOHJ�~MViJtUy��HOĘV]HUHWHWWHO�FVDWODNR]LN�D�URVV]XO�PĦN|GĘ�
GROJRN�PHVWHUVpJHV�pU]HOPHNNHO�YHJ\tWHWW�EtUiODWiKR]��$�QHP]HWN|]L�PĦNLQFVSLDFRW�V]RNWiN�D�YLOiJ�
XWROVy�V]DEiO\R]DWODQ�SLDFDNpQW�HPOHJHWQL��+D�YDODPLO\HQ�RNEyO��PRQGMXN�HJ\�PĦWiUJ\�PHVpEH�pV�
EXOYiUVDMWyED�LOOĘ�pUWpNHPHONHGpVH�NDSFViQ��YDODNL��DNiU�HJ\�WpYpPĦVRU�EHOHWHNLQW�HQQHN�D�SLDFQDN�
D�NXOLVV]DWLWNDLED��DNNRU�D]W�OiWMD��KRJ\�QDJ\NHUHVNHGĘN�pV�DXNFLyV�Ki]DN�XUDOMiN��LOOHWYH�J\DQ~VDQ�
IHONDSDV]NRGRWW� PLOOLiUGRVRN� pV� EHQQIHQWHV� NHUHVNHGHOPL� SUDNWLNiN� PĦN|GWHWLN� D]W�� $]� DERULJLQ�
PĦYpV]HWUĘO� V]yOy�PHJQ\LODWNR]iVRN�iOWDOiEDQ�NpW�YpJOHWKH]�N|]HOtWHQHN��0HJMHOHQQHN�D]�DERULJLQ�
PĦYpV]HN� FVRGiODWRVDQ� HUHGHWL� DONRWiVDL�� HJ\� JD]GDJ� pV� O�NWHWĘ� KDJ\RPiQ\RV� NXOW~UD��PHO\� HOMXW�
D� IHNHWH�pV�D� IHKpU�$XV]WUiOLD�N|]WL� MHOHQNRUL�PHJEpNpOpVpLJ��pV�H]]HO�HJ\� LGĘEHQ�HOpQN� WiUXOQDN�D�
NDS]VL� QDJ\NHUHVNHGĘN� J\DQ~WODQ� DERULJLQ�PĦYpV]HNNHO� V]HPEHQ� HON|YHWHWW� FVDOiVDL��$�PĦYpV]HW�
pV�D�PĦYpV]HN�PHJEHFV�OpVQHN�|UYHQGHQHN��D�QDJ\NHUHVNHGĘN�D]RQEDQ�PpJ�DNNRU�VHP�NDSMiN�PHJ�
D]�iWODJRV� WLV]WHOHWHW��KD� WLV]WHVVpJHVHQ�ERQ\ROtWMiN��]OHWHLNHW��$�VDMWy�V]HUHWL�YL]VJiOQL�D]�DERULJLQ�
PĦNLQFVSLDFRQ�IRO\y�PDFKLQiFLyNDW��WHUtWpNUH�NHU�OQHN�D]�DXNFLyV�Ki]DN�pV�D�]XJNHUHVNHGĘN�J\DQ~V�
�J\OHWHL��9LOiJRVDQ�NHOO� OiWQL��KRJ\�D]�DERULJLQ�PĦYpV]HW�LSDU� MHOHQWĘV�SpQ]HNHW�PR]JDW�PHJ��pYHV�
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IRUJDOPD�QDJ\MiEyO�IpO�PLOOLiUG�DXV]WUiO�GROOiUUD��MHOHQOHJL�iUIRO\DPRQ�V]i]�PLOOLiUG�IRULQWUD�WHKHWĘ��
pV�H]�D�QDJ\ViJUHQG�PiU�IHOWpWOHQ�O�V]DEiO\R]RWW�VWUXNW~UiW�LJpQ\HO��(]pUW�GROJR]WiN�NL�D]�DERULJLQ�
PĦWiUJ\DN�NHUHVNHGHOPpUĘO�V]yOy�PDJDWDUWiVL�NyGH[HW����PHO\�|W�pYHV�HOĘNpV]tWĘ�PXQND�XWiQ������
QRYHPEHUpEHQ�MHOHQW�PHJ�KLYDWDORVDQ��$�V]|YHWVpJL�V]HQiWXV������EHQ�YL]VJiODWRW�IRO\WDWRWW�D]�DERUL-
JLQ� NpS]ĘPĦYpV]HWL� ÄV]HNWRUUyO´���� pV� MHOHQWpVpQHN� KXV]RQNLOHQF� MDYDVODWiEyO� NLOHQF� D�PDJDWDUWiVL�
NyGH[UĘO�V]yOW��(]]HO�HJ\�WW�pUGHNHV��KRJ\�D�NyGH[�NLGROJR]iViW�D�PĦYpV]HW�LSDU�NH]GHPpQ\H]WH�My�
HJ\�pYYHO�D� V]HQiWXVL�YL]VJiODW�EHIHMH]pVpW�PHJHOĘ]ĘHQ��$]�DXV]WUiO�PĦYpV]HWL� WDQiFV�HUUH�D�FpOUD�
IHOiOOtWRWW� V]DNEL]RWWViJD�KDWiUR]WD�PHJ�D�NyGH[�pUWpNHLW� pV�GROJR]WD�NL� D� WHUYH]HWpW��)XUFVD�PHQHW�
OHKHWHWW��PHUW�D]�LSDUiJ�PHJKDWiUR]y�V]HUHSOĘL�HOĘV]|U�J\ĦOWHN�|VV]H�HJ\�V]REiED��pV��OWHN�OH�HJ\PiV-
VDO�WiUJ\DOQL��$�WHUYH]HW�V]pOHVN|UĦ�HJ\H]WHWpVVHO�V]�OHWHWW�PHJ������IRO\DPiQ��pV�D��V]|YHWVpJL�pV�
iOODPL��NXOWXUiOLV�PLQLV]WHUHN�WDQiFVD������RNWyEHUpEHQ�KDJ\WD�D]W�MyYi��$�MyYiKDJ\iV�D]W�MHOHQWHWWH��
KRJ\�D]�LOOHWpNHV�V]|YHWVpJL�PLQLV]WpULXP���PiU�HEEHQ�D�NH]GHWL�VWiGLXPEDQ�V]HUHSHW�NDSRWW�D�NyGH[�
YpJUHKDMWiViEDQ�� pV� D]]DO� HJ\�WW� IHONpUWH� D� N|]|VVpJL� JDOpULiNDW� DQQDN� EHWDUWiViUD�� KRJ\� D� NyGH[�
OpQ\HJpEHQ�D�PĦYpV]HW�LSDU�PDJiQYiOODONR]iVDLW�V]DEiO\R]]D��gVV]HVVpJpEHQ�PLQWHJ\�IpO�H]HU�JDOpULD��
�J\Q|N��PDJiQNHUHVNHGĘ�pV�PĦYpV]HWL�N|]SRQW�FVDWODNR]RWW�D�NyGH[KH]��$OitUiVXN�|QNpQWHV��D�NyGH[�
WDUWDOPD�pV�HOYHL�QHP�MHOHQWHQHN�MRJL�N|WHOH]HWWVpJHW��(]W�W|EEHQ�NLIRJiVROWiN��GH�OiWQL�NHOO��KRJ\�D]�
DXV]WUiO� MRJJ\DNRUODW� QHP� V]HUHWL�� pV� QHP� DONDOPD]]D� D� N|WHOH]Ę� NyGH[HNHW��$� YHUVHQ\KLYDWDOQDN�
PHJIHOHOĘ�DXV]WUiO�KDWyViJ41� MHOHQWĘV�pV�HOOHQĘUL]KHWHWOHQ�YLVV]DpOpVHN�KLiQ\iEDQ�QHP�KDWiUR]�PHJ�
N|WHOH]Ę�V]DEiO\RNDW��KDQHP��HOVĘ�OpSpVNpQW��Et]LN�DEEDQ��KRJ\�D�SUREOpPiN�|QNpQWHV�YiOODOiVRNNDO�
LV�PHJROGKDWyN��$�KDWyViJ�HJ\pENpQW�ILJ\HOHPPHO�NtVpUWH�D�NyGH[�NLGROJR]iViW��$�NyGH[�|QNpQWHV�
EHWDUWiVD�HJ\�RO\DQ�IXUFVDViJKR]�YH]HW��KRJ\�HJ\�NODVV]LNXV�LSDUiJEDQ�DONDOPD]RWW�V]DEiO\]yHV]N|]�
KDWiUR]]D�PHJ�D�PĦYpV]HW�LSDU�MyYDO�V]DEDGDEE�JD]GDViJL�N|UQ\H]HWpW�

1pKiQ\DQ�~J\�YpOHNHGWHN��KRJ\�D�NyGH[�EHYH]HWpVH�D]]DO�D�FpOODO�IRJMD�D�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�
pUWpNHLYHO�|VV]KDQJEDQ�PRUDOL]iOQL�D�PĦYpV]HW�LSDUW��KRJ\�D�N|]SRQWRN�PiU�SXV]WD�OpWH]pV�N�RNiQ�
PDJDV�HUN|OFVL�DODSRQ�iOOMDQDN��pV�NRPRO\�HUN|OFVL�WĘNpYHO�UHQGHONH]]HQHN��$�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�
KDMODPRVDN�PDNXOiWODQQDN�pV�iUWDWODQQDN�IHOW�QWHWQL�PDJXNDW�D�V]HUHQFVHORYDJRNNDO�pV�D�I�JJHWOHQ�
NHUHVNHGĘNNHO�V]HPEHQ��(]W�D�MHOHQVpJHW�WiPRJDWMD�PHJ�D]�DERULJLQ�PĦNLQFV�NHUHVNHGHOHP�HUN|OFVL�
DODSRNUD� KHO\H]pVH�� PHO\� HJ\EHQ� D� PĦYpV]HWLN|]SRQW�NRQFHSFLy� KLYDWDORV� J\Ę]HOPpW� MHOHQWL�42

$]�iOOtWiV�PLQGHQNpSSHQ� W~O]y��$�PĦYpV]HNNHO� V]HPEHQL� WLV]WHVVpJ�� D]��]OHWHN�iWOiWKDWyViJD�pV�D�
WLV]WHVVpJHV�EiQiVPyG�YROWDN�D�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�iOWDO�N|]|VHQ�NpSYLVHOW�pUWpNHN��6HPPL�UDGLNiOLV�
YDJ\�N�O|QOHJHV�QLQFV�D]�HOYHLN�N|]|WW��PHO\HN�D�OHJW|EE�LSDUiJ�PLQLPXP�VWDQGDUGMDL�N|]|WW�PHJiOO-
QiN�D�KHO\�NHW��$�NyGH[�WDUWDOPD�HOHYH�QHP�OHKHW�UDGLNiOLV��PHUW�D]�|VV]HV�PHJKDWiUR]y�V]HUHSOĘ�UpV]W�

���,QGLJHQRXV�$XVWUDOLDQ�$UW�&RPPHUFLDO�&RGH�RI�&RQGXFW��KWWS���ZZZ�LQGLJHQRXVDUWFRGH�RUJ 

���$XVWUDOLDQ�6HQDWH�,QTXLU\�LQWR�$XVWUDOLD¶V�,QGLJHQRXV�9LVXDO�$UWV�DQG�&UDIW�6HFWRU��KWWS���ZZZ�DSK�JRY�DX�6HQDWH�
&RPPLWWHH�HFLWDBFWWH�FRPSOHWHGBLQTXLULHV���������LQGLJHQRXVBDUWV�LQGH[�KWP

���'HSDUWPHQW�IRU�(QYLURQPHQW��:DWHU��+HULWDJH�DQG�WKH�$UWV��'(:+$���N|UQ\H]HWL�pV�Yt]�J\L��LOOHWYH�NXOWXUiOLV�|U|N-

VpJL�pV�PĦYpV]HWL�PLQLV]WpULXP��$]�DXV]WUiO�NRUPiQ\]DWL�VWUXNW~UD�KDJ\RPiQ\RVDQ�DONDOPD]]D�D]�HKKH]�KDVRQOy��
W|EEV]|U|VHQ�|VV]HWHWW� WiUFiNDW��PHO\HN�D�PDJ\DU�NRUPiQ\]DWL�J\DNRUODWEDQ�FVDN�D]�HOP~OW�QpKiQ\�pYEHQ�MHOHQWHN�
PHJ��pV�D�PiVRGLN�2UEiQ�NRUPiQ\�LGHMpQ�YiOWDN�iOWDOiQRV�J\DNRUODWWi�

41�$XVWUDOLDQ�&RPSHWLWLRQ�DQG�&RQVXPHU�&RPPLVVLRQ��$&&&���$]�DXV]WUiO�J\DNRUODWEDQ�D�N|WHOH]Ę�pUYpQ\Ħ�PDJDWDU-
WiVL�NyGH[UH�PLQG|VV]H�D�IUDQFKLVH�pV�D�NHUWpV]HW�V]ROJiOWDW�SpOGiW�

42�1LFKRODV�5RWKZHOO��Ä,QGLJHQRXV�DUW�PDUNHW�HQWHUV�HUD�RI�&RGH´�LQ�The Australian, 12 October 2009�
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YHWW�D�NLGROJR]iViEDQ��PHO\QHN�VRUiQ�PHJMHOHQWHN�D]�HOOHQWpWHV�pUGHNHN��$�YHUVHQ\KLYDWDO�YpOHPpQ\H�
SHGLJ�D]W�PRQGWD�NL��KRJ\�|VV]KDQJEDQ�iOO�D]�DXV]WUiO�NHUHVNHGHOPL�MRJJDO��$]�HUHGPpQ\�VHPPLNpS-

SHQ�VHP�OHKHW�WHKiW�D�PĦYpV]HWL�N|]SRQWRN�QDJ\�J\Ę]HOPH�D�W|EEL�V]HUHSOĘ�IHOHWW�
$]�LV�HOKDQJ]RWW��KRJ\�D�V]DEiO\R]iV�EHYH]HWpVH�N|YHWNH]WpEHQ�FV|NNHQL�IRJ�D�WHUPpNHN�PLQĘVpJH��

$]�DERULJLQ�PĦYpV]HW�QpKiQ\�pYWL]HGGHO�H]HOĘWW�NpSYLVHOWH�D]W�D�IRUUDGDOPL�HUĘW��PHO\�PHJMHOHQtWHWWH�
D�NXOW~UiEDQ�pV�D�KDJ\RPiQ\RNEDQ�J\|NHUH]Ę�LJD]ViJRW�D�QHP�W~O]RWWDQ�pUGHNOĘGĘ�pV�IRJpNRQ\�YLOiJ�
V]iPiUD��$]yWD�IRO\DPDWRVDQ�UDFLRQDOL]iOWiN��DPL�HOYH]HWHWW�D�NyGH[LJ��9DOyGL�LSDUUi�YiOW��H[SRUWRULHQ-

WiOW�V]pSVpJEL]QLVV]p��PHO\HW�My�V]iQGpN~�PHQHG]VHUHN�LUiQ\tWDQDN��$]��]OHWL�MHOOHJ�IHO�ONHUHNHGpVpYHO�
D]�HUHGHWL�OpQ\HJ�YHV]LN�HO��pV�H]�YpJVĘ�VRURQ�D]��]OHWUH�LV�NiURV�KDWiVVDO�OHV]��,O\HQ�MHOOHJĦ�iWDODNXOiVL�
IRO\DPDW� NpWVpJWHOHQ�O� ]DMOLN�� GH� D]pUW� H]W� D]� iOOtWiVW� VHP� OHQQH�KHO\HV� WHOMHV� HJpV]pEHQ� HOIRJDGQL� 
$�PĦYpV]HN�V]DEiO\R]iVD�XJ\DQLV�OHKHWHWOHQ��ėN�PLQGLJ�D�VDMiW�IHM�N�XWiQ�PHQQHN��pV�HJ\�YLEUiOyDQ�
|VV]HWHWW�NXOW~UiEyO�PHUtWLN�D]�LKOHWHW�D]�DONRWiVKR]��$�WiYROL�QDJ\YiURVRNEDQ�NLJRQGROW�V]DEiO\RN�
QHP�EHIRO\iVROMiN�ĘNHW�D�PĦYHLN�OpWUHKR]iViEDQ��pV�H]�IHOWpWOHQ�O�D�PLQĘVpJ�PHOOHWW�V]yO��$�NyGH[�
pSSHQVpJJHO�QHP�D�PĦYpV]HNHW��KDQHP�D�PĦYpV]HW�LSDU�HJ\pE�V]HUHSOĘLW�±�D�QDJ\��pV�NLVNHUHVNHGĘNHW��
D]� �J\Q|N|NHW�� D� JDOpULiNDW� ±� LJ\HNV]LN� V]DEiO\R]QL��ėN� Q\LOYiQYDOyDQ� Q\LWRWWDN� HUUH�� KDVRQOyDQ�
D]�DXWyNHUHVNHGĘNK|]�pV�D]� LQJDWODQLURGiNKR]��$]��J\OHWHN�V]DEiO\R]iVD�QHP�tUMD�HOĘ�D� WHUPpNHN�
MHOOHP]ĘLW��$]�DERULJLQ�PĦYpV]HN�FVDN�DONRVVDQDN�Q\XJRGWDQ�WRYiEE�

����0ĥ9e6=(7,�e6�h=/(7,�7$18/6È*2.
$� IHMH]HW� WHUMHGHOPL� NHUHWHL� U|YLG� EHSLOODQWiVW� HQJHGWHN� FVXSiQ� D� PLV]WLNXV� YLGpNHN� N�O|QOHJHV�
HPEHUHLQHN�PĦYpV]HWpEH�pV�KLHGHOHPYLOiJiED��$ODSYHWĘ�FpOMD�D�ILJ\HOHP�IHONHOWpVH�YROW�HJ\�L]JDOPDV��
GH�D]�HXUySDLDN�V]iPiUD�MyUpV]W�LVPHUHWOHQ�NXOW~UD�LUiQW��0HJtUiVD�VRUiQ�PHJ�NHOOHWW�N�]GHQL�D�WiYROL�
I|OGUpV]HNUĘO� $XV]WUiOLiED� XWD]y� WXULVWiN� iOWDOiQRV� SUREOpPiMiYDO�� KRJ\DQ� OHKHWQH� HJ\�NpW� KpWEH�
EHOHV]XV]DNROQL�D�PHVpV�NRQWLQHQV�PLQGHQ�OiWYiQ\RVViJiW"�$�NpUGpV�MHOHQ�HVHWEHQ�~J\�YHWĘG|WW�IHO��
KRJ\�PLUH�HOpJ�Wt]�K~V]�ROGDO��pV�PLW�NHOOHQH�IHOYLOODQWDQL�EHQQH�DKKR]��KRJ\�D]�ROYDVy�D�OHtUWDN�P|J|WW�
PHJVHMWVH� HJ\� WiYROL�P~OWEyO� IHQQPDUDGW� NXOW~UD� pUWpNHLW��$XV]WUiOLD� ĘVODNRVDL� QHP� UHQGHONH]QHN�
tUiVEHOLVpJJHO��XJ\DQDNNRU�VRNUpWĦHQ�DONDOPD]]iN�D�PĦYpV]L�NLIHMH]pV�HV]N|]HLW��0LQGHJ\LN�N�UpV]W�
YHV]�D]�DONRWiVEDQ��$�PĦYpV]HW�QHP�N�O|Q�V]DNPD��D�PĦYpV]�VRKD�QHP�KLYDWiVRV��EiU�DGRWW�V]HPp-

O\HNHW�NRPRO\�WLV]WHOHW�|YH]KHW�PĦYpV]L�NpSHVVpJHLN�PLDWW��0ĦYpV]HW�N�IXQNFLRQiOLV��D]D]�J\DNRUODWL�
KDV]QD� YDQ�� $� UpJL� LGĘNEH� YLVV]DQ\~Oy� KDJ\RPiQ\RN� PtWRV]RNNDO� YHJ\�OQHN�� PHVpV� W|UWpQHWHN�
PDJ\DUi]]iN�D�KRPiO\ED�YHV]Ę�HUHGHWHW��$�UpJL�LGĘNEĘO�IHQQPDUDGW�PĦYpV]HWL�DONRWiVRN�V]DNUiOLV�
MHOHQWĘVpJUH�WHWWHN�V]HUW��0iV�DONRWiVRNDW�RNWDWiVL�VHJpGDQ\DJNpQW�KDV]QiOQDN��pV�V]iPRV�HVHWEHQ�FVDN�
IHOWpWHOH]KHWĘ��KRJ\�D�PĦYpV]L�PLQWiN�J\DNRUODWL�MHOHQWĘVpJJHO�EtUWDN�KDMGDQL�QHP]HGpNHN�V]iPiUD��
0LQGH]�QHP�MHOHQWL�D]W��KRJ\�D]�ĘVODNRVRN�QH�V]HUHWQpN�D�V]pSHW��QH�J\|Q\|UN|GQpQHN�DEEDQ��DPLW�
KDV]QiOQDN��pV�DNDGQDN�SpOGiN�DUUD�LV��KRJ\�D�PĦYpV]W�D�J\|Q\|UN|GWHWpV�pV�D]�|QNLIHMH]pV�YH]pUHOWH��
$]�ĘVODNRVRN�PĦYpV]HWIHOIRJiVD�J\|NHUHVHQ�HOWpU�D]�HXUySDLWyO��(]]HO�HJ\�WW�HXUySDL�V]HPPHO�Qp]YH�
LV�KLKHWHWOHQ�O�L]JDOPDV�DONRWiVRNDW�KR]WDN�OpWUH��PHO\HN�QpON�O�MyYDO�V]HJpQ\HEE�OHQQH�D�YLOiJXQN��
$]�ĘVL�PĦYpV]HWUH�pS�OĘ�LSDU�D�NDSLWDOLVWD�JD]GDViJ�WHUPpNH��pV�QHP�FV|NNHQWL�D�NXOWXUiOLV�pUWpNHNHW� 
$�YiViUOy�N�]G�D�W|PHJWHUPHOpV�EĘVpJpYHO��XJ\DQDNNRU�QHKH]HEE�KHO\]HWEH�NHU�O��PHUW�OpSWHQ�Q\RPRQ�
PHJ�NHOO�N�O|QE|]WHWQLH�D�PĦYpV]L�PXQNiW�D]�ROFVy�EyYOLWyO��$]�LJpQ\WHOHQ�JLFFV�iOWDOiEDQ�QHP�D]�
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ĘVODNRVRNWyO�V]iUPD]LN��KDQHP�MREEiUD�D]�DXV]WUiOLDL��]OHWL� OHKHWĘVpJHNHW�JiWOiVWDODQXO�NLKDV]QiOy�
NtQDL�NHUHVNHGĘNWĘO��(OYpJUH�$PHULNiEyO�YDJ\�(XUySiEyO�Qp]YH�QLQFV�VRN�N�O|QEVpJ�D�NtQDL�pV�D]�
DERULJLQ� EXPHUiQJ� N|]|WW�� 1HP� D]� ĘVODNRVRN� NHUHVLN� D� QDJ\� SpQ]HNHW��PHUW� LGHJHQ�O�PR]RJQDN�
D]� �]OHWL� YLOiJEDQ��1HP� UyKDWy� IHO� QHNLN�� KRJ\�ĘN� LV� V]HUHWQpQHN� UpV]HV�OQL� D]� LSDUiJ� KDV]QiEyO� 
$�PĦYpV]HW� OHKHWĘVpJHW�NtQiO�D]�DERULJLQ�V]HJpQ\VpJ�FV|NNHQWpVpUH��GH�H]W�D� OHKHWĘVpJHW�HJ\HOĘUH�
FVDN�UpV]EHQ�VLNHU�OW�NLKDV]QiOQL�

����,52'$/20�
$OEHUW�� 7ULVK�� Keeping strong through art.� 1DWLRQDO� 0XVHXP� RI� $XVWUDOLD�� 3HDUVRQ� +HLQHPDQQ�

/LEUDU\��3RUW�0HOERXUQH������
$UQGW��+HLQ]�:ROIJDQJ��Ä7KH�1DUJRNXQ�1DUOLQML�FXOW´�Oceania vol. 32,4 (1962)����������
$UQGW��+HLQ]�:ROIJDQJ��Ä6HYHQW\�\HDU�ROG�UHFRUGV�DQG�QHZ�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�1DUJRNXQ�1DUOLQML�

FXOW´�Oceania vol.36,3 (1966)����������
%DJOLQ��'RXJODVV�±�0XOOLQV��%DUEDUD��Aboriginal art of Australia.�*HFNR�%RRNV�DQG�0XODYRQ�3UHVV��

0DUOHVWRQ������
%DJOLQ��'RXJODVV�±�0XOOLQV��%DUEDUD��Aboriginals of Australia.�0XODYRQ�3UHVV�*HFNR�%RRNV�SXEOLFD-

WLRQ��0DUOHVWRQ������
%DUORZ��$OH[�±�+LOO��0DUML��Aboriginal art; Rock art.�0DFPLOODQ�(GXFDWLRQ�$XVWUDOLD��6RXWK�0HO-

ERXUQH������
%RZGHQ��-RKQ�3���Didgeridoo, a complete guide to this ancient Aboriginal instrument��-RKQ�3��%RZGHQ�

�����
&ODUN��-XOLD�±�7DVPDQLDQ�$ERULJLQDO�&HQWUH��Aboriginal people of Tasmania��2IILFH�RI�,QGLJHQRXV�

3ROLF\�&RRUGLQDWLRQ������
&RZDQ��-DPHV��Aborigine Dreaming, an introduction to the wisdom and thought of the Aboriginal 

traditions of Australia.�7KRUVRQV��/RQGRQ������
(OOLV��-HDQ�$���Aboriginal Australians – Their journey.�.DOLDUQD�3URGXFWLRQV��3HQULWK������
*RGGHQ��(ODLQH�±�0DOQLF�� -XWWD��Rock Paintings of Aboriginal Australia.�1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�

$XVWUDOLD��6\GQH\��6HFRQG�HGLWLRQ������
,VDDFV��-HQQLIHU��HG����Australian Dreaming. 40,000 Years of Aboriginal history.�1HZ�+ROODQG�3XE-

OLVKHUV�$XVWUDOLD��6\GQH\������
,VDDFV��-HQQLIHU��Australia’s Living Heritage; Arts of the Dreaming.�1HZ�+ROODQG�3XEOLVKHUV�$XVWUDOLD��

6\GQH\������
.LQJ��,DQ��The Boomerang information book.�*HFNR�%RRNV��0DUOHVWRQ������
0RXQWIRUG��&KDUOHV��Ayers Rock, its people, their beliefs, and their art��$QJXV�	�5REHUWVRQ��6\GQH\�

�����
0XHFNH��6WHSKHQ�±�6KRHPDNHU��$GDP: Aboriginal Australians: first nations of an ancient continent��

7KDPHV�	�+XGVRQ��/RQGRQ������
2VWHU��-RKQ��Ä0RYHPHQWV�LQ�$ERULJLQDO�DUW´�Dialogue vol.28,2 (2009)��$FDGHP\�RI�6RFLDO�6FLHQFHV�

LQ�$XVWUDOLD�
3DUNHU��$GULDQ��Didjeridu Dreaming��-�%��%RRNV��0DUOHVWRQ������
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:LOG��6WHSKHQ�$���HG����Rom: An Aboriginal Ritual of Diplomacy.�$XVWUDOLDQ�,QVWLWXWH�RI�$ERULJLQDO�
6WXGLHV��&DQEHUUD������

KWWS���ZZZ�DQNDDD�RUJ�DX�� D]� pV]DNL� YLGpNHN�� D� .LPEHUOH\�WHU�OHW� pV� D]� $UQKHP�I|OG� DERULJLQ�
PĦYpV]HLW�W|P|UtWĘ�V]|YHWVpJ�KRQODSMD

KWWS���ZZZ�FHQWUHOLQN�JRY�DX�LQWHUQHW�LQWHUQHW�QVI�VHUYLFHV�FGHS�KWP��HJpV]VpJ�J\L��V]RFLiOLV�pV��QpS�
MyOpWL�NpUGpVHNNHO�IRJODNR]y�DXV]WUiO�NRUPiQ\]DWL�KRQODS

KWWS���ZZZ�GHVDUW�FRP�DX��D�N|]pS�DXV]WUiOLDL�DERULJLQ�PĦYpV]HN�V]|YHWVpJpQHN�KRQODSMD
KWWS���ZZZ�LQGLJHQRXVDUWFRGH�RUJ�� D]� DERULJLQ� PĦYpV]HWL� DONRWiVRN� NHUHVNHGHOPpQHN� V]DEiO\DLW�

WDUWDOPD]y�KRQODS

képek

���NpS��$�PLPL�KRVV]~NiV�V]HOOHPDODNMD��IHVWHWW�IDV]RERU��eV]DNL�7HU�OHW
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