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1.1.1.1. Bevezetés Bevezetés Bevezetés Bevezetés     
    

A világtengerek apró szigetei kisebb, vagy sokszor igen nagy távolságra egymástól, illetve 
a legközelebbi kontinenstől, egy-egy önálló mikrotörténetet testesítenek meg, mind az 
élővilág evolúciójának, mind pedig az ott megtelepedett emberi populáció kultúrájának 
fejlődése szempontjából. Nem véletlen, hogy az elzárkózásra használt „elszigetelés” 
szavunk alapja a sziget szó. Az elzárkózás eredményeként találhatunk itt esetenként 
néhány hektáros területeken kialakult, csak ott élő bennszülött növény- és állatfajokat, 
endemizmusokat23, és ha kapcsolatba kerülünk egy ilyen izolált terület lakosságával, úgy 
érezzük mintha saját kontinentális világunkhoz képest, itt megállt volna az idő. 
Az endemizmus a botanika szótárában él igazán, de később a zoológiában is alkalmazták. 
A kifejezést akár tovább is tágíthatjuk és megpróbálhatjuk alkalmazni az emberre és az 
emberi civilizáció különböző megnyilvánulásaira. Az endemizmus fogalmának használatát 
abból a nyilvánvaló tényből merítettem, hogy az ember mint bioszféránk kései szülötte és 
végső haszonélvezője, épp úgy része a rendszernek, mint az élővilág más tagjai. Társak 
vagyunk az évmilliók történéseiben és útvesztőjében egyaránt. Az elszigetelődött emberi 
csoportok a különleges körülmények hatására olyan tulajdonságokat, szokásokat vettek 
fel, vagy egyéb civilizációs megnyilvánulásokat tartottak meg (például: nyelv), ami mára 
különbözővé tette őket a kiterjedtebb, nagyobb népességgel, „tömeggel” szemben.  
A máltai szigeteken található emberi populáció fejlődése az idők során sajátságos pályára 
állt, még a legközelebbi kontinenstől is merőben eltérő civilizációs különbségeket 
eredményezve, például nyelv, zene, hitvilág, népszokások, gazdálkodás, építkezés 
vonatkozásában. Málta mindig is központi helyet foglalt el a Földközi-tenger keleti és 
nyugati medencéje között, mind földrajzi, mind történelmi szempontból, mégis meg tudta 
őrizni sajátos kultúráját és nemzeti identitását. 
Málta a Földközi-tenger központjában fekszik, Európa és Afrika között, tulajdonképpen 
délebbre, mint Afrika legészakiabb pontja. A szigetrendszer három fő szigetből áll: Málta, 
Gozo (Ghawdex), illetve Comino (Kemmuna) szigetéből. A szigetek tulajdonképpen annak 
a földhídnak a maradványai, mely egykor összekötötte Európát Afrikával. Ezen kívül még 
négy kisebb sziget tartozik a köztársaság területéhez: Cominotto (Kemmunett), a Szent 
Pál-szigetek vagy Selmunett-szigetek (II-Gzejjer ta’ Selmun), a Manoel sziget, és a Filfla 
szirt. A máltai szigetek összterülete 316 km2, népessége a 2008-as népszámlálás alapján 
403 532 fő, népsűrűsége pedig 1249 fő/km2, így Málta a negyedik legsűrűbben lakott 
ország a világon. 
 

 

    
                                                 
22 Végzett geográfus, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
23 „Endemizmus alatt értjük azt, ha bizonyos területen oly növények élnek, amelyek a terület határán kívül 
máshol nem fordulnak elő.” (Révai Nagy Lexikon) 
„Endemizmus az a jelenség, hogy egy bizonyos faj elterjedési területe a Föld egy viszonylag kis, 
növényföldrajzilag jól meghatározott területére korlátozódik, illetve egybeesik a keletkezési területtel.” 
(Magyar Nagylexikon) 
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IdőIdőIdőIdő    EseményEseményEseményEsemény    

Kr.e. 5200-4100. Kora kőkor. Az első jelek, melyek ember 

jelenlétére utalnak. 

Kr.e. 4100-2500. Megalit templomok építésének korszaka. 

 

Kr.e. 2500-800. 

Bronzkor. A szigeteket új lakosok vették 

birtokba: a „Tarxien Cemetery kultúra”, a 

„Borg in-Nadur kultúra” és a „Bahrija kultúra” 

emberei. 

Kr.e. 800-218. Föníciai uralom. 

 

Kr.e. 218. 

A szigetek a Római Birodalom részévé válnak. 

A Római Birodalom kettészakadása után Málta 

valószínűleg Bizánc fennhatósága alá került. 

 

 

Kr.u. 60. 

Szent Pál ekkor szenvedett hajótörést a 

szigeteken. Keresztény hitre térítette Málta 

római helytartóját, és sok más szigetlakót is, 

így a máltai, a világ egyik legősibb keresztény 

népe lett. 

870-1090. A szigeteket az Arab Birodalomhoz csatolják. 

 

 

1091. 

Normannok elfoglalják Máltát. A következő 

400 évre Málta és Szicília történelme szorosan 

összefonódott, uralkodói először a normannok, 

majd Anjouk (franciák), végül az aragóniaiak 

és a kasztíliaiak (spanyolok) lettek. 

1535-1798. A Máltai Lovagrend uralma, mely Bonaparte 

Napóleon partra szállásával ér véget. 

1799. Az abukiri francia csatavesztés után a 

szigeteket angolok szállják meg. 

1814-1964. Az 1814-es párizsi békével Máltát formálisan is 

elismerik, mint brit koronagyarmatot. 

1964. szeptember 21. Málta elnyeri függetlenségét. 

1974. A köztársaság kikiáltása. 

 

1. táblázat:1. táblázat:1. táblázat:1. táblázat: A máltai szigetek főbb történelmi eseményei 
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Évezredeken keresztül a máltai szigetek a világ különböző, sokszor igen távoli hatásai 
alatt álltak és állnak napjainkig (punok, normannok, arabok, vagy az angolok, ahogyan 
azt már ismertettük). Ennek a kis világnak azonban volt és van egy sajátos belső 
eredendő kultúrája, ez fogadta magába e messziről jövő elemeket és ezek ötvöződéséből 
jött létre az a szokatlan máltai (maltease) kultúra, mely teljesen egyedi Európa peremén. 
A kultúrával, a kultúra különböző megjelenéseivel a tárgyi néprajz és a szellemi néprajz, 
mint tudomány foglakozik. A témának számtalan fejezete van, mint például a 
gazdálkodás, az állattartás, a halászat, a díszítőművészet, a zene, a tánc, a népszokások 
és a hitvilág. Mindezek közül Málta vonatkozásában csak néhányat van lehetőségem 
röviden tárgyalni, így mindenekelőtt a máltai nyelvet, néhány népszokást, a máltai 
ragadvány neveket és a szigetek életében központi szerepet elfoglaló halászatot és 
hajózást. 
Választásom természetesen önkényes, úgy gondoltam, hogy az általam keresett, kizárólag 
a szigetekre jellemző kulturális sajátosságokat a felsoroltak között találom meg 
leginkább. 

 
2.2.2.2. A máltai nyelvA máltai nyelvA máltai nyelvA máltai nyelv    

    
Az a rengeteg hatás, mely évezredek során érintette a szigetek kulturális fejlődését, 
leginkább a máltai nyelvben figyelhető meg. A máltai nyelv a sémi nyelvek családjába 
tartozik, az egyetlen latin írású sémi nyelv. Az elnevezést August Ludwig Schlözer alkotta 
meg 1781-ben Noé legidősebb fia, Sém neve után, vagyis bibliai eredetű. 
Néhány nyelvész úgy tartja, hogy a máltai nyelv az úgynevezett föníciai-pun nyelv 
leszármazottja. Ha ez igaz, a fent ismertetett kihalt ókori nyelvek sokaságát figyelembe 
véve a maltease valóban reliktum, nyelvi fosszília Mediterráneum térségében. E nyelv 
legrégebbi írásos emléke a 15. századból származik, Pietro Caxaro Il Cantilena című 
költeménye. A máltai nyelv legközelebbi rokona az arab (pontosabban ennek Észak-
Afrikai dialektusa), ez főleg nyelvtanában mutatkozik meg. A történelem során azonban 
nagyon sokat vett át más nyelvekből, például a francia, illetve a dél-olasz (szicíliai) 
nyelvből, valamint az angolból és a spanyolból. E hatások mind a nyelv fonetikájában, 
mind pedig fonológiájában tetten érhetők. 
 

3.3.3.3. Néhány máltai népszokásNéhány máltai népszokásNéhány máltai népszokásNéhány máltai népszokás    
    
A máltai népszokásokat, a máltai szigeteket évszázadokon át a már említett különböző 
kultúrák hatása tette egyedivé és színessé. Ezek ugyanazok a történelmi események 
voltak, melyek a nyelvi és etnikai keveredést okozták. 

• A máltai karnevál: A máltai karnevál: A máltai karnevál: A máltai karnevál: A    Karnevál    hagyományának nyomait egészen az 1400-as évekig 
vezethetjük vissza. A máltaiak e Karnevállal a lovagok 1535-ös érkezését ünneplik, bár 
néhány tanulmány az első Karnevált az 1470-es évekre teszi. 1751-ig az ünnepséget csak 
Vallettában tartották, napjainkra azonban Málta és Gozo szerte elterjedt. A máltai 
Karnevál öt napot foglal magába, a naptár szerinti Hamvazószerdát (február vége vagy 
március eleje) és az előtte lévő négy napot. Ez az időszak a megbocsátás és az ünneplés 
időszaka, a negyven napos böjti időszak előtt. A brit uralom során (1800-1964) e 
hagyomány hanyatlásnak indult, túlélte azonban ezt a 164 évet, s napjainkig is él, a 
máltai kultúra szerves része lett.    A Karnevál az úgynevezett Parata-val indul, mely egy ősi 
kardtánc. A Parata-nak speciális jelentősége van a Karnevál történelmében.    
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1. kép:1. kép:1. kép:1. kép: A Parata A Parata A Parata A Parata    

Forrás: J. C. PullicinoForrás: J. C. PullicinoForrás: J. C. PullicinoForrás: J. C. Pullicino    
 

 
A lovagok uralkodása során e hagyományt nagyon komolyan vették, a szabály az volt, 
hogy „Ha nincs Parata, nincs Karnevál!”.    E szokásukkal az 1565-ös törökök feletti 
győzelmükre emlékeznek vissza. Néhány máltai földművesnek addig kellett várnia a 
lovagrend mesterének erkélye alatt, míg ő bele nem egyezett a Karnevál megtartásába. 
Ez után táncosok népes hada jelent meg az utcákon és előadták jelképes ütközeteiket a 
zene ritmusára.    A táncban fakardokkal felfegyverzett fiatal férfiak és gyerekek vesznek 
részt. Két koncentrikus kört formálnak, az egyik kör a keresztényeket, a másik pedig a 
törököket jelképezi. A tánc vezetője füttyent egyet és ütéseket mér a belső körben 
lévőkre, és a mögötte állók ugyanígy cselekszenek. A külső kör táncosai három lépést 
tesznek balra, majd összecsapnak a belső kör táncosaival egy üstdob és egy hegedű 
ütemére. A tánc egy kislány menyasszonyi rangra emelésével ér véget, az emberek 
csatasorba sorakoznak előtte, és megajándékozzák egy tőrrel, mely a keresztények 
győzelmét jelképezi.    A Karnevál másik fontos eseménye az úgynevezett Kukkanja 
(Cockaigne), mely 1721-ben Marc’ Antonio Zondadari nagymester által vált ismertté. A 
Palace téren tömeg gyűlik össze és egy adott jelre „megtámadják” a sonkákat, 
kolbászokat és élő állatokat, melyek egy hosszú oszlopra vannak felerősítve, faágakkal és 
falevelekkel borítva (PULLICINO J. C., 1992). 
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2. kép:2. kép:2. kép:2. kép:    Kukkanja régen…    
Forrás: Forrás: Forrás: Forrás: J. C. Pullicino    

 

 

3. kép:3. kép:3. kép:3. kép: …és ma 
Forrás:Forrás:Forrás:Forrás: www.xewkija.gov.mt  
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• A LA LA LA L----Imnarja: Imnarja: Imnarja: Imnarja: Málta legnagyobb szabású fesztiválja a L-Imnarja. A név az olasz 
luminara szóból származik, melynek jelentése kivilágítás, a hagyományos örömtüzekre 
utal. Eredete az 1530-as évekre vezethető vissza, alapvetően egy népfesztivál. E fesztivált 
június 28-án és 29-én tartják, Szent Péter és Szent Pál napján. Hagyományosan Szent Pál 
tiszteletére tartott aratóünnepség, mely pihenést biztosít a parasztoknak a fárasztó, 
monoton munka után.    Az ünnepség június 28-án a mdinai városházáról indul, melyet 
Banca Giuratale néven ismerünk. E felvonulás részesei cserkészek, akik furulyán és 
nagydobon játszanak, valamint a szervezőbizottság tagjai, ők viszik az úgynevezett 
paljikat (színes zászlók, melyek hosszú damaszt anyagból készülnek), melyeket majd a 29-
én megrendezett lóverseny díjaiként osztanak ki. Miután a paljikat körbeviszik a 
főutcákon, a Saqqajja-téren egy pap megáldja azokat. Majd a Buskett-kertben, mely a 
máltai Rabattól 2 km-re lévő megmaradt kis mediterrán erdőség, folytatódik az ünnepség. 
Ez egy nagyszabású énekléssel és tánccal egybekötött táncos mulatság. A tradíció szerint 
a lányok jövendőbelijükkel szerződést kötöttek, mely szerint a szigetnek e fontos 
ünnepén, már házasként elmennek a Buskett-kertbe, ahol esküvői ruháikat felöltik, 
függetlenül attól, hogy milyen évszakban kötetett házasságuk. Másnap, 29-én a helyi 
gazdák állítják ki termékeiket a kertben, délután pedig megrendezik a rabati Saqqajja-
dombnál a szőrén megült lovak és szamarak versenyét. Gozoról és Máltáról érkeznek 
versenyzők. A győzteseket a már említett paljival jutalmazzák, mellyel a nyertesek 
lakóhelyüket díszítik (PULLICINO J. C., 1992).    
 
 

4.4.4.4. A máltai A máltai A máltai A máltai ragadványnevekragadványnevekragadványnevekragadványnevek    
    
A szigetek méretéből adódóan a lakosság szinte személyes ismeretségben áll egymással. 
Mivel a régebbi időkben, és ma is, a gyermekek nevüket születésük hónapjának szentjéről 
kapják, a nevek között nem figyelhető meg túlzott változatosság. Könnyen 
beazonosították azonban egymást speciális ragadványneveik (laqam) által. Ez egy 
sajátságos, csak Máltára jellemző kultúrtörténeti hagyomány. A becenevek jelentősége a 
máltai szigetvilágban igen nagy. A ragadványnevek nem csak a személyes beazonosítást 
könnyítik meg, hanem egyszerre utalnak annak viselőjének személyes tulajdonságaira is. 
Gyakran hallhatjuk, hogy Málta és Gozo településein az ott élők jobban felismerhetők 
„beceneveik“ által, mint kereszt-, vagy vezetéknevük alapján. Mivel a neveket egy 
jellemző tulajdonsága alapján kapja tulajdonosa, ettől a pillanattól kezdve, miután 
mindenki e néven szólítja, teljes mértékben azonosulhat e tulajdonsággal akár élete 
végéig is (nomina sunt omina – nevedben a sorsod). Az első három évszázadban Máltán a 
keresztények névadása sem sokban különbözött a körülöttük élő pogányokétól. A 
megkülönböztetés alapjául a ruházat, illetve beszédük finomsága szolgált, magukat 
színek vagy számok után nevezték el, például Albanus – Fehér – L-Abjad, Rufus – Vörös – 
L-Ahmar, Tertius, Septimus. A negyedik századtól kezdve a szentek kezdtek szerepelni 
névadóként, illetve olyan spirituális hősök is, akikbe bizodalmukat vetették. E szokás 
általában a középkorig élt. A 13 – 14. századig a „beceneveket“ a keresztnevekkel együtt 
használták, majd a vezetéknevek hivatalos elfogadásával némelyik „becenév“ a 
vezetéknév szerepét töltötte be.    A ragadványnevek használata tehát Máltán mind máig a 
társadalmi elfogadottság szintjére emelkedett (PULLICINO J. C., 1992).    
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5.5.5.5. Tradícionális halászatTradícionális halászatTradícionális halászatTradícionális halászat    
 
A máltai halászok a halászatnak sok módszerét alkalmazzák. E módszerek legtöbbjét a 
világ sok más helyén is használják, azonban akad köztük néhány, mely kizárólag máltai. 
 
A kannizzatikannizzatikannizzatikannizzati módszer lényege: Parafából vagy pálmalevélből nagy tutajokat készítenek, 
melyek a tenger felszínén lebegnek, a tenger alatt pedig egy sziklához rögzítik őket. A 
felszínen egy kis zászló (éjjel lámpa) jelzi a tutaj helyzetét. A halak - miközben a Földközi-
tenger egyik pontjából a másikba vándorolnak -, menedéket, búvóhelyet keresnek a 
tutajok alatt. Mikor elég hal gyűlik össze, a halászok körbekerítik hálójukkal és kifogják 
őket. A kannizzati tradicionális módszerével elsősorban a máltaiak legkedveltebb halát a 
dorádót, a lampukát (Coryphaena hippurus) halásszák, de ezzel a módszerrel más halakat 
is foglyul ejtenek, például pilothalat vagy fanfrut (Naucrates ductor), bogue-t vagy vopit 
(Boops boops), false scad-et vagy sawrellt (Caranx rhonchus). 
    
IlIlIlIl----ParitParitParitParit módszer: Egy speciális négyszögletes hálót függőlegesen a vízbe eresztenek az 
áramlás irányával szembe. A halak megpróbálnak átúszni a hálón, azonban csapdába 
esnek. Majd kis idő elteltével a fedélzetre húzzák a hálót. 
    
IlIlIlIl----LamparaLamparaLamparaLampara módszer: E módszert holdfény nélküli sötét éjszakákon használják. 
Parafinlámpák fényével a hajóhoz vonzzák a halakat, majd úgynevezett „körhálóval” 
(xbieki tal-lampara) kifogják őket. E módszerhez főleg az úgynevezett caique-ot 
használják, de a luzzu is alkalmas erre a tevékenységre. Ezzel a módszerrel főleg bogue-t 
vagy vopit, scad-et vagy sawrellt, makrélát vagy kavallit, illetve gil sardines-t vagy laccit 
fognak. 
    
IlIlIlIl----KonzKonzKonzKonz módszer: Olykor egy kilométer hosszú kötélen több horog lóg, melyet nehezékek 
tartanak a tenger fenekén. A máltaiak e módszer segítségével kardhalat fognak. 
    
InInInIn----NassaNassaNassaNassa módszer: A máltai halászok nádból különböző formájú (harang alakú, körte 
alakú, tojás alakú, stb.) és méretű, (kb. 1,5 méter magasságuk) csapdákat készítenek. 
Több csapdát egy kötélhez rögzítenek, és a tengerbe engedik. A csapdákba csalit tesznek. 
A felszínen egy tutaj jelzi a csapdák pozícióját. A csapdák lényege: a halak a belé vezető 
utat megtalálják, de a kifelé vezetőt már nem. Főleg picarel-t vagy munqarat, bogue-t 
vagy vopit és scad-t vagy sawrellt fognak e módszerrel (AZZOPARDI A, 1995). 
Gozo szigetére jellemző az a sajátos népi horgászati módszer, melyet az őszi hónapokban 
alkalmaznak, amikor a szigetek körül tömegével jelentkeznek a tűhalak (Belone belone). 
A módszer csak akkor alkalmazható, ha a szél a part felől fúj. Az eszköz egy 30×40 
centiméteres parafaúszóval felszerelt nádtutaj, melyre hátszélvitorlát feszítenek. A tutaj 
egy több száz méter hosszú zsinórt húz maga után, melyre szintén parafaúszók vannak 
felszerelve és felcsalizott horgok. Kedvező széljáráskor a horgokat kis kosarakból a 
tutajhoz erősített zsinórral lassan beeresztik a tengerbe. A vitorlás tutaj húzza a 
horogsort. Miután a zsinór elfogyott ezt rögzítik a parton és várnak. Bizonyos idő 
elteltével a szerkezetet visszaszedik a kosárba és a fennakadt tűhalakat leszedik a 
horgokról. 
 
 
 
 
    
    



 30 

III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                 Mozaik                                     2009. június 22.III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                 Mozaik                                     2009. június 22.III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                 Mozaik                                     2009. június 22.III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                 Mozaik                                     2009. június 22.    
 
 

 

4. kép:4. kép:4. kép:4. kép: A tűhal horgászat kellékei 
Forrás: Buzetzky Blanka    

 

    
6.6.6.6. Tradícionális hajózásTradícionális hajózásTradícionális hajózásTradícionális hajózás    

    
Málta színes, tradicionális ma leginkább halászatra használt hajói a luzzuluzzuluzzuluzzu, a caiquecaiquecaiquecaique 
(kajjik), a firillafirillafirillafirilla és a daghjsa daghjsa daghjsa daghjsa (amit személyszállításra használnak). Ami talán mindenkinek 
feltűnik először e hajókon, az az orrukon látható szem. 
A Földközi-tenger medencéjében a hajózás kezdeteitől a szem szimbolikus felfestése a 
hajók orrára általános jelenség volt. Ez az idő múlásával egyre inkább visszaszorult, 
Máltán azonban a hajók a mai napig őrzik ezt a hagyományt. 
A hajó, amióta az ember hajózik, egy megszemélyesített lénnyé vált a vízre tétele 
pillanatától. Azzal, hogy szemet festettek a hajó nyilvánvalóan egy élőlénnyé vált. 
A máltai hajókra festett szem vallási jelentésű is lehet, mely szerint Isten szeme megóvja 
őket a tengeri szörnyektől, hullámoktól, rossz időjárástól, és biztonságban hazavezeti 
őket. A máltai halászhajó építők egy feszületet építenek be a hajó orrának vázába, és ettől 
meghatározott távolságra festik a szemeket. Vihar idején, amint egy nagy hullám 
közeledik a hajó felé, a legénység legidősebb tagja letérdel a hajó orrában a feszület 
közelében, és megmenekülésükért imádkozik. Senki sem tudja, hogy milyen szavakkal 
fohászkodik ekkor, és ő maga is kizárólag csak ebben a helyzetben használhatja e 
szavakat, mert egyébként erejüket vesztik. Egy évben csak egyszer, karácsony éjjelén 
éjfélkor adhatja át e szavakat másnak (PULLICINO J. C., 1992). 
A fellelt első szemábrázolás az ókori egyiptomi hajózás korába visz vissza bennünket, az 
Ó-birodalom második dinasztiájának (i.e. 2770-2270) időszakába (LANDSTRÖM B, 1974). 
Az Adriai-tengeren, Dalmáciában is jellemző volt a szem használata, az úgynevezett 
trabaccolokon (vitorlás, később motoros tradicionális halászbárkák), azonban mára ez a 
hagyomány szinte teljesen visszaszorult (MARJAI I, PATAKY D, 1973). A szem használata  
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azonban nem csak a Földközi-tenger kultúráira volt jellemző, többek között az észak-
amerikai indiánok is festettek szemet hajóikra. 

 

 

    
5555    –––– 6. kép: 6. kép: 6. kép: 6. kép:    A norvég halászhajó és a máltai luzzu    
Forrás:    Dagfinn Torgersen és Buzetzky Blanka    

    

    

7.7.7.7. JövőképJövőképJövőképJövőkép    
    
A különböző globális folyamatok megjelenése a máltai szigetek kultúrájában ma 
leginkább a turizmusnak „köszönhető”. Málta vonatkozásában a tömegszerű 
idegenforgalom megindulása a köztársaság kikiáltásának dátumához kötődik. Ezt 
megelőzően a tömegturizmus a máltai szigeteket alig érintette, eltekintve az egyéb 
történelmi korokban meglévő kultúrát formáló tényezőktől. 
A szigeteken a lakosság a múltban zömében mezőgazdasággal foglalkozott. Az egyéb 
gazdasági ágazatok, mint például a halászat, a hajózás, a hajójavítás a tömegeket alig 
érintette. A parasztizáló népesség mindent saját maga állított elő és viszonylagos 
szegénységben élt, szokásaival, ünnepeivel, öltözködésével egyetemben. Ha megnézzük a 
1920-as, 1930-as években készült gozoi fényképeket, a szigetet a jelenlegihez viszonyítva 
igen kopárnak, fátlannak látjuk. Ennek oka a minden talpalatnyi földet megművelő 
mezőgazdaság. Az önállóvá válással megindult a turisták tömege is a szigetek felé, ebből 
a lakosság jelentős bevételre tett és tesz szert ma is, így több helyen felhagytak a 
mezőgazdasággal. Következésképpen Gozo szigete kizöldült, a korábbiakhoz képest a táj 
fákkal tarkítottá vált. A természeti környezet vonatkozásában ez nyilvánvalóan egy pozitív 
folyamat és jelenség. 
A szigetekre áramló látogatók a látogatás célja szerint három fő csoportba sorolhatók:  
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• az üdülés és kikapcsolódás céljából érkezőkre, 
• a szakmai célokból érkezőkre, például az úgynevezett konferenciaturizmus, 
• illetve a nyelvtanulás céljából érkezőkére, ezek száma egyre növekszik. 
Az ide érkező turisták (2008-ban a szigetekre érkező turisták száma túllépte a másfél 
milliót, National Statistics Office Malta) látványosságokat, érdekességeket, 
különlegességeket igényelnek. Ezzel az igényükkel akaratlanul is befolyásolják a 
szolgáltatás szervezőket és a szolgáltatás nyújtókat egyaránt. A szervezők egyre 
különlegesebb érdekességeket akarnak üzleti alapon felszolgálni az ide érkezőknek, a 
lakosság pedig mint befogadó úgy tűnik hajlandó torzítani a különböző kulturális 
megnyilvánulásain (zene, tánc, viselet, ünnepek, ételek stb.) a szervezők, illetve a 
látogatók kívánságaihoz igazodva. Ha a jövőben mindez így folytatódik, a Máltán oly 
fontos szigetiség kinyílásához és a máltai kultúra deformálódásához és sajátosságainak 
elvesztéséhez vezethet. 
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