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A magyarság Dél-Európával kapcsolatos képét számos tényező befolyásolja, így az 
oktatás, a mediterrán térségbe irányuló tömegturizmus, vagy éppen a hatalmas 
fejlődésen átment elektronikus média. Az iskolai földrajzoktatásunk Dél-Európa képe 
meglehetősen egyoldalú. A térség kutatásában mutatkozó hiányosságok, elmaradások 
miatt meglehetősen sematikus és távoli az a kép, amit az iskolai földrajztankönyvek 
közvetítenek. Az indusztriális korszakból megmaradt szemléletben íródott tananyag a 
térség mezőgazdaságának és iparának, a szolgáltató szektor sajátosságainak 
érzékeltetésével próbálja bemutatni, sok közhelyszerű elemmel a térség ún. „mediterrán” 
és „balkáni” államait.  
Napjaink magyar mental map-es földrajzi vizsgálatai ugyan különböző célok mentén 
fogalmazódtak meg, de foglalkoznak a térséggel is. Ilyen módon visszacsatoláshoz 
juthatunk arról, hogy mi az, amit a magyar társadalom tud a térségről, illetve milyen 
képzeteket kapcsolnak hozzá, esetleg egyes részeihez. Az egyetemisták Európa-képét 
vizsgáló szegedi szerzőpáros (BAJMÓCZY P. - CSÍKOS J. 1997) és a magyarok olaszországi 
turisztikai választásait kutató Michalkó Gábor (MICHALKÓ G. 1998) egyaránt érinti a 
magyarság Dél-Európa-képét. A legfrissebb, és nagy mintán (1200 kiküldött, közel 1000 
feldolgozott kérdőív a 14-16 éves korosztályokban) végzett, reprezentatív felmérést 
folytató Lakotár Katalin dolgozata mértékadó módon ad képet a kérdésről (LAKOTÁR K. 
2007).  
A célcsoport által leginkább ismert, látogatott európai országok listavezető csoportjában 
Olaszország, Görögország, Horvátország és Szerbia is megjelent az eredményekben. A 
tömegessé váló nemzetközi turizmus hatását mutatja, hogy a dél-európai országok a 
legvonzóbb utazási célponttá váltak Magyarországon. A kérdésre, miszerint hová utazna 
kirándulási, üdülési céllal, a tízes listán sorrendben a következőket jelölték meg: (1.) 
Olaszország, (3.) Spanyolország, (5.) Görögország, (7.) Horvátország, (8.) Portugália, 
tehát a tíz legnépszerűbb kirándulási célpontból öt dél-európai.  
A hosszabb tartózkodási céllal (dolgozni, tanulni) megjelölni kért országok tízes listáján 
(3.) Olaszország, (5.) Spanyolország, (7.) Görögország, (10.) Horvátország jelent meg. 
Tehát még mindig négy dél-európai állam a fentebbi sorból (ha helyezéseikben 
visszacsúszást tapasztalunk is) (1.) Nagy-Britanniával, (2.) Franciaországgal, (4.) 
Németországgal, (6.) Ausztriával, (8.) Hollandiával, vagy éppen (9.) Svédországgal 
szemben. A négy dél-európai ország abból a szempontból is egy csoportot képezett, hogy 
az indoklásnál a „turisztikai” jellegű érvek erősek voltak. Érdekesek ebben a vizsgálatban 
az elutasított (a semmiképpen nem választott) országok, hiszen ebben a körben is 
megjelentek a térséget reprezentáló államok, egyértelműen „balkáni” képzettel 
öszekapcsolva (Szerbia, Albánia és Bulgária). Az indoklás szerint ezek elmaradott,  
                                                 
1 Készült az OTKA - T49291 számú kutatás keretében. 
2 PhD, tanszékvezető egyetemi docens, PTE TTK Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék. 



 3 

II. ÉVFOLYAM 1II. ÉVFOLYAM 1II. ÉVFOLYAM 1II. ÉVFOLYAM 1. SZ. SZ. SZ. SZÁM                          ÁM                          ÁM                          ÁM                          Mediterráneum      Mediterráneum      Mediterráneum      Mediterráneum                                     2008. április 22                       2008. április 22                       2008. április 22                       2008. április 22....    
 
 
alacsonyabb életszínvonalú térségek, melyeket hosszabb tartózkodásra semmiképpen 
nem választanának a célcsoport tagjai. 
A vizsgálatok (LAKOTÁR K. 2007, CSÁSZÁR ZS. 2006, SEBEN G. 2006, MICHALKÓ G. 1998) 
arra mutatnak, hogy a területről, mint egészről nem alakult ki képe a magyar 
társadalomnak. A térségben kialakított „mediterrán” és „balkáni” csoportok között 
nagyon nagy távolságot lát a magyar társadalom, a képet a szélsőségek uralják. Annak 
ellenére is, hogy az elmúlt másfél évtized gazdasági, biztonságpolitikai és politikai 
térszerveződései a Kelet-Nyugat szembenállást a térségben megszüntették, illetve a 
politikai törésvonalak a korábbiakhoz képest más módon és új szereplőkkel formálódtak 
újjá. A kutatásnak, az ismeretterjesztésnek, az oktatásnak és a tájékoztatásnak hitelesebb 
képet kellene közvetítenie Dél-Európa valós viszonyairól és a magyar kapcsolatok 
jellegéről. 
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Az 2. táblázat alapján a dél-európai államok három csoportját különíthetjük el a 
kapcsolatok intenzitásának figyelembevételével. Az első csoportba azon államok kerültek, 
amelyekkel az intézményi kapcsolat, illetve jelenlét gyakorlatilag nemleges. Ide tartozik 
Andorra, San Marino és Málta. A két szárazföldi mikroállam esetében részben a távolság, 
részben a csekély érdekközösség magyarázza azt, hogy az intézményes kapcsolatok nem 
fejlődtek képviseletek létesítéséig. Azonban a szintén EU-tagország, ráadásul nagy 
stratégiai és geopolitikai jelentőségű Málta esetén nehezen értelmezhető a helyi 
képviseletek hiánya (csupán egy tiszteletbeli konzul működik a szigeteken). 
Az intenzív és szoros, sokoldalú kapcsolatok elsősorban az olasz, spanyol, horvát és török 
állammal állnak fenn. Ezen belül Olaszországgal, Spanyolországgal közös NATO-és EU- 
tagság köt össze bennünket. A másodsorban szintén ide sorolható bolgárok is NATO- és 
EU- tagok, a törökök NATO-szövetségeseink. A horvátok és a szerbek a szomszédsági 
kapcsolat, valamint a magyar kisebbségek jelenléte mellett új gazdasági potenciált is 
jelentenek, mivel a balkáni régió nem EU- államaival együtt Horvátország már tagja, 
Szerbia pedig hónapokon belül tagjává válik a Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodásnak (CEFTA). A megállapodás a magyar cégek számára lehetőséget nyújt 
mindkét országon keresztül egy egységes szabadkereskedelmi régióba történő belépésre, 
emellett további piaci expanziót jelenthet az a tény, hogy Szerbia, mint a Szerbia-
Montenegró Államközösség jogutódja, megújíthatja szabadkereskedelmi megállapodását 
Oroszországgal. A csoport majd egészét jellemzi a jelentős gazdasági potenciál, és ez 
felveti a gazdasági érdekérvényesítés igényét is.  
A harmadik csoportba tartozó ciprusi, szlovén, boszniai, albán, crnagorac, macedón és az 
egyházi állammal egyenként nagyon változó tartalmú és jellegű kapcsolat alakult ki, 
amelyek annyiban közösek, hogy a formális diplomáciai kapcsolat fenntartását az 
együttműködés biztosítására a felek igénylik. 
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