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JANKÓ FERENC – STEVEN JOBBITT

BURGENLAND FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSE

TUDOMÁNY ÉS TARTOMÁNYI IDENTITÁSPOLITIKA 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT*

Bevezetés

A földrajzi felfedezések kapcsán sokunknak kontinensek, távoli, egzotikus 
tájak és birodalmak feltárói jutnak eszünkbe, ezért a cím első részét akár kér-
dőjellel is megfogalmazhatnánk, jóindulatú túlzásnak tekintve azt. Jelen ta-
nulmányban azonban amellett fogunk érvelni, hogy a Burgenland politikai 
megteremtése utáni időszakban valóban tetten érhető a szó szerinti felfede-
zés mozzanata. Szemléltetni kívánjuk azt a törekvést, amely különösen a két 
világháború közötti időszak izgalmas közegében a tartományi identitáspo-
litika részeként, elsősorban geográfusok és földrajzi látásmóddal megáldott 
tudáslétrehozók, azaz történészek, tanárok, művészek, intézményvezetők, po-
litikusok stb. részvételével Burgenland földrajzi arculatának megrajzolására, 
lényegi megragadására irányult. Egyúttal a Burgenlandról szóló tudományos 
– honismereti, földrajzi – diskurzus elemzésére is vállalkozunk, ahol érdekes 
kérdésként adódik, hogy hogyan transzformálódik át a terület magyarból 
osztrákká, milyen tudásátalakító gyakorlatok azonosíthatók például a terület 
magyar örökségének kezelésében.

Egy adott régióról, tájról való tudásunk a laikusok számára készen-
kapottnak tűnik, hiszen a természeti környezet – legalábbis mezo- és mak-
roskálán – nincs olyan látványos mozgásban, átalakulásban. Ám ahogy Bur-
genland történetírásának is van története, úgy ez a földrajzi tudáslétreho-
zás esetében sincs másképp. Így e tanulmány a földrajzi tudás történetéről 
(history of geographical knowledge), adott régiók földrajzi felfedezéséről szóló 
munkák sorába illeszkedik.1 Burgenland földrajzi megismerését ezen analó-

*   A tanulmány a K-125001 számú „Geographical interpretations of the Trianon Treaty” 
című projekt keretében a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosí-
tott támogatással, a K_17 pályázati program finanszírozásában készült.

1   ANDERSON, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso, London, 2006, 240. p.; ATKINSON, David: Geographical Knowledge 
and Scientific Survey in the Construction of Italian Libya, Modern Italy, 1/2003, 9–29. 
p.; BOWD, Gavin – CLAYTON, Daniel: Emmanuel de Martonne and the Wartime Defence 
of Greater Romania: Circle, Set Square and Spine, Journal of Historical Geography, 2015, 
50–63. p.; GOLINSKI, Jan: Making natural knowledge, The University of Chicago Press, 
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giák alapján pedig egy olyan vállalkozásnak tekinthetjük, amely egyidejűleg 
mobilizált forrásokat, kiadókat, intézményeket, embereket, mint ahogy írott 
forrásokat, könyveket, tanulmányokat, statisztikákat, képeket, festményeket, 
irodalmi alkotásokat, s tájakat, városokat és falvakat.

A 2021-ben centenáriumát ünneplő Burgenland meglehetősen mozgal-
mas száz évet tudhat maga mögött, ebből a két világháború közötti időszak 
különösképpen fordulatos volt. A megszületés sem volt egyszerű, mert az 
autonómiatörekvések, majd a csehszlovák–jugoszláv korridor-tervek igye-
keztek eltéríteni az osztrák elképzeléseket, mígnem a soproni népszavazás 
kiharcolásával és megnyerésével a magyarok legalább egy kis sikert elértek 
a trianoni trauma közepette. Ennek tulajdoníthatóan Burgenland veszteség-
érzést is okozott az osztrák oldalon. A kálvária ezzel azonban nem ért véget; 
gondoljunk az Anschlussra, és ezzel a tartomány felosztására Alsó-Ausztria 
és Stájerország között, vagy a háború utáni újbóli létrehozásra, majd a szovjet 
megszállás és a vasfüggöny évtizedeire.

A kibontakozó történet tehát meglehetősen komplikált és többdimenziós. 
Azon túl, hogy Burgenland legitimálására és a magyar területvédő, illetve re-
víziós törekvések ellensúlyozására földrajzilag és történetileg megalapozott 
érvrendszert hozzanak létre, azon osztrák igyekezet, hogy elképzeljék és fel-
fedezzék Burgenlandot, egy szélesebb hazai projekt részeként értelmezhető. 
Ez pedig az új, csonka Alpi-Ausztria nemzeti identitásának megteremtése és 
ezzel összefüggésben a lakosság honismereti nevelése, és a turisztikai tevé-
kenységek támogatása volt. Természetesen mindez nem nélkülözhette a po-
litika szerepvállalását. Utóbbi hatásaira jó példa az 1930-as évektől a német 
ideológiák térnyerése, amely jelentős hatást gyakorolt Burgenland földrajzi 
diskurzusára, ezzel együtt látni fogjuk, hogy a földrajzi tudáslétrehozás fo-
lyamata mennyire sokarcú volt. 

Burgenland irányában mindig is megvolt az elsősorban történettudomá-
nyi érdeklődés, nemcsak ausztriai műhelyekből – jóllehet a magyarországi 
figyelem magától értetődik –, ezt több kutató reprezentálja a jelenig bezá-
rólag.2 A sor talán legelejéről Andrew F. Burghardtot kell kiemelnünk, aki 

Chicago, 20052; LIVINGSTONE, David. N.: The Geographical Tradition, Blackwell, Oxford, 
1992; WINICHAKUL, Thongchai: Siam Mapped. A History of the Geo-Body of a Nation, Uni-
versity of Hawaii Press, Honolulu, 1994; WITHERS, Charles W. J.: How Scotland Came 
to Know Itself: Geography, National Identity and the Making of a Nation, 1680–1790, 
Journal of Historical Geography, 4/1995, 371–397. p.; WITHERS, Charles W. J.: Geography, 
Science and National Identity: Scotland since 1920, Cambridge University Press, Camb-
 ridge, 2001.

2   HASLINGER, Peter: A regionális identitás kialakításának egy esete: Burgenland 1921–
1938, Regio, 2000/4., 67–92. p.; IMRE, Joseph: Burgenland and the Austria-Hungary 
Border Dispute in International Perspective, 1918–22, Region: Regional Studies of Russia, 
Eastern Europe, and Central Asia, 2/2015, 219–246. p.; JANKÓ Ferenc – TÓTH Imre: Vál-
tozó erővonalak Nyugat-Pannóniában. Történelmi és földrajzi esszé, Savaria University 
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történelmi időkben, egy amerikai tudományos ösztöndíj által támogatva 1956 
szeptembere és 1957 áprilisa között kutatott Burgenlandban és Bécsben, s az 
amerikai, hartshorne-i politikai földrajz megközelítésével dolgozta fel a tarto-
mány törekvéseit; a névadás, a székhelykeresés, a tartományi infrastruktúra 
építése (utak, vasutak), a gazdasági és politikai élet különböző problémáit. 
Munkájával a University of Wisconsinon doktori fokozatot szerzett, amely 
kéziratos, gépelt formában The Political Geography of Burgenland címmel je-
lent meg 1958-ban. Burghardt 1961-ben tovább kutatott Ausztriában, sőt Ma-
gyarországon is járt, így formálta az anyagot könyvvé, amely Borderland: a 
historical and geographical study of Burgenland, Austria címmel jelent meg 1962-
ben, mondhatni azóta sem született ehhez fogható írás a tartományról.3

Jelen tanulmány keretei között tehát arra vállalkozunk, hogy a tudáslétre-
hozás fő fórumaira, irányzataira – tudományos, földrajzi körök; honismereti, 
turisztikai irodalom; nagynémet földrajz – koncentrálva áttekintsük Burgen-
land földrajzi felfedezésének folyamatát. Ennek bevezetésére, azt mintegy 
ellenpontozva, röviden illusztráljuk azt, hogy a magyar tájleírás hogyan te-
kintett Nyugat-Magyarországra Burgenland megszületése előtt.

A Nyugat-Dunántúl földrajzi képe

E fejezetben az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képekben című, huszon-
egy kötetes munka megfelelő írásait használjuk, amelyek a millennium évé-
ben láttak napvilágot. Megjegyzendő, hogy Borovszky országmonográfiáját 
nem használhattuk, e sorozat részeként csak Vas megye kötete jelent meg. A 
kor divatjának megfelelően többnyire színes földrajzi, néprajzi, történeti és 
kulturális leírások olvashatók a Magyarország negyedik kötetében, ily módon 
elevenednek meg Nyugat-Magyarország tájai, városai és falvai. A megyék 
felosztása alapvetően természetföldrajzi alapú, a részletesebb leírásokban a 
járások látnak el hasonló funkciót. Sőt előbbiek inkább a területek földrajzi 
egységét bizonyítják: a Soproni-hegység az Alpok, illetve a Rozália-hegység 

Press, Szombathely, 2008; PITTAWAY, Mark: Making peace in the shadow of war. The 
Austrian-Hungarian borderlands, 1945–1956, Contemporary European History, 3/2008, 
345–364. p.; TÓTH, Imre: A nyugat-magyarországi kérdés. Diplomácia és helyi politika a két 
háború között, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2006; VARES, 
Mari: The Question of Western Hungary / Burgenland, 1918–1923. A Territorial Question 
in the Context of National and International Policy (Jyväskylä Studies in Humanities 90), 
University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2008.

3   BURGHARDT, Andrew F.: The Political Geography of Burgenland, National Academy of Sci-
ences, National Research Council, Washington D.C., 1958; UŐ.: Borderland. A Historical 
and Geographical Study of Burgenland, Austria, University of Wisconsin Press, Madison, 
1962.
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része;4 Vas hegyeiként a Borostyánkői- és a Kőszegi-hegység egy hegycso-
port, a Németújvári-hegyek pedig Szombathely dombjaiban végződnek; s 
ugyanígy, Vasdobra hegyeinek a Kemenesalja a kifutása.5 

Talán nem véletlen: a tájak leírása a magyar tájelemek megragadására 
koncentrál, a német lakosság csak elvétve jelenik meg, a szöveg többnyire a 
magyar elit és a földbirtokos réteg eredményeit ünnepli a makrotörténelem 
főbb eseményeinek felsorolásakor. Ők civilizálták a területet, ők tanították 
és asszimilálták az etnikumokat: „hol e nemzetiségek találkoznak, a Fertő ta-
vától délre elterülő alacsony dombvidéken a magyar olvasztotta és olvasztja 
mainapiglan magába a másik két nemzetiséget. Ezen az övön találjuk hazánk 
lakóinak egyik legszebb fajtáját.”6 E részek aszimmetriáját csak a hiencekről,7 
a helyi németségről szóló külön alfejezet oldja, illusztrálva a német népi ka-
raktert, a népszokásokat, az antropológiai jegyeket. Megtudjuk, hogy hely-
ben Pugläte Weltnek hívták a területet, amely azonos a mai Bucklige Welt 
tájnévvel, s ma is egy tágabb területet jelent, a szomszédos stájer dombokat 
is beleértve.8 S a végén a turizmus is megjelenik: „Szép és érdekes a hienzek 
földje. A turistának jutalmazó, kényelmes és kellemes kirándulásokat kínál s 
nyaralásra igen alkalmas.”9

Mosont némiképp máshogy írta meg Rodiczky Jenő, kiegyensúlyozva a 
mérleget az előző fejezetekkel való összevetésben. Úgy emeli ki a vármegyét, 
mint az egyetlent Magyarországon, ahol a németség többségben van, s a né-
metek így az eltűnő magyar elit helyét is betöltötték. Ennélfogva a szerző 
ünnepélyesen ír a heidebauerek10 gazdagságáról, okosságáról és fejlett gaz-
dálkodásukról, borkultúrájukról.11

Különösen Sopron és Vas vármegye leírása kapcsán tehát nem lepőd-
hetünk meg a későbbiekben, hogy az osztrák szerzők is részrehajlással ér-
tekeztek az újdonsült Burgenland megéneklésekor; fordult a kocka, jóllehet 
a történelem jóval viharosabb két világháború közötti évtizedeiben a tét is 
nagyobbra nőtt.

4   BELLA Lajos: Sopronmegye, In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben – Ma-
gyarország IV. kötete, Magyar Királyi Államnyomda, Budapest, 1896, 403–438. p.

5   BALOGH Gyula: Vasmegye, In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben – Magyar-
ország IV. kötete, 361–393. p.

6  BELLA: i.m., 418. p.
7  A népcsoport névalakja több formában is előfordul: heinc, hienc, heánc.
8  Ez később fontos elem lett Burgenland Ausztriához kapcsolásakor.
9   HERMANN Antal: A hienczek, In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben – Ma-

gyarország IV. kötete, 402. p.
10 A szó magyar fordítása – pusztai paraszt – nem terjedt el.
11  RODICZKY Jenő: Mosonmegye, In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben – Ma-

gyarország IV. kötete, 439–464. p.
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Burgenland tudományos felfedezése

Még 1919-ben számos pamflet jelent meg a terület Ausztriához csatolása mel-
lett érvelve az osztrák Lebensfähigkeit szellemében, ezen túl többnyire a szoká-
sos történelmi, nyelvi érveket sorolva.12 Egy évvel később, 1920-ban már egy 
sokkal komolyabb vállalkozás látott napvilágot. A Burgenland – Festschrift 
című 146 oldalas munka Eduard Stepan (1874–1953) kiadásában jelent meg, 
aki több osztrák honismereti társaság munkatársa, illetve kötet szerkesztője 
is volt.13 Stepan jogászként, nezsideri (Neuseidl am See) rokonsággal, hiva-
tali útjai során vetődött a területre, s rövidesen belevetette magát a területért 
folytatott agitációs munkába. Számtalan településen, köztük Sopronban is 
tartott vetített képes előadásokat, később Németországban is, s az anyagból 
kisebb írásai jelentek meg saját lapjában. A Festschrift kötet – amelyre a tarto-
mány is adott anyagi támogatást – megjelenési kálváriája jól rímelt Burgen-
land születési komplikációira: a könyveket Sopronba szállító postakocsikat 
– Stepan onnan akarta a terjesztést megszervezni – az előrenyomuló magyar 
csapatok feltartóztatták, s így azok kénytelen voltak visszatérni Bécsújhelyre. 
Ott a könyveket az állatvásártelepen pakolták le, minekután annak fele kárba 
ment. De a későbbi postázások során további könyvek vesztek el, így az egész 
könyvkiadás veszteséggel zárt.14

Vélhetően szerkesztői sugallatra a területet sokszor a Heidebauerek és a 
Heinzek földjének nevezik a könyvben, ám ez nem vált általánossá később. 
Mint afféle tájnevek a kötet végi térképre is rákerültek, amely Burgenland 
egyik legelső szakszerű térképi ábrázolásának tekinthető,15 igaz, még a sop-
roni népszavazás előtti állapotot tükrözve, úgyhogy óhatatlanul a „mi lett 
volna ha?” kérdése merül fel a szemlélőben (1. kép). A kötet szerzői egyéb-

12  IMENDÖRFFER, Benno: Deutsch-Westungarn. Schriften zum Selbstbestimmungsrecht der 
Deutschen außerhalb des Reiches, Verein für das Deutschtum im Ausland, Berlin, 1919; 
MÜLLER-GUTTENBRUNN, Adam: Wohin gehört Westungarn? Eine Antwort von einem 
ungarländischen Deutschen, Verein zur Erhaltung das Deutschtums in Ungarn, Wien, 
1919; PFAUNDLER, Richard: Die Zukunft der Deutschen in Westungarn, Flugblätter für 
Deutschösterreichs Recht 8., Hölder, Wien, 1919; WAAGEN, Lukas: Die bergwirtschaft-
liche Bedeutung Westungarns für Deutsch-Österreich, Bergbau und Hütte, 1919, 345–
346. p.; WINTERSTETTEN, R.: Heinzenland, Deutsches Neuland im Osten, Wilhelm Brau-
müller Universitäts-Verlagbuchhandlung, Wien–Leipzig, 1919.

13  STEPAN, Eduard (Hrsg.): Burgenland. Festschrift aus Anlaß der Vereinigung des Landes der 
Heidebauern und der Heinzen mit Deutschösterreich, Verlag Zeitschrift „Deutsches Vater-
land”, Wien, 1920.

14  RAUSCHER, Heinrich: Dr. Eduard Stepan zum Gedenken, Das Waldviertel. Zeitschrift für 
Heimatkunde und Denkmalpflege, 9/1953, 215–216. p.; STEPAN, Eduard: Mein Lebens-
lauf, Waidhofner Heimatblätter, 1990, 10–30. p.

15  OBERHUMMER, Eugen: Burgenland, Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien, 
1932, 261. p.
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ként az akkori osztrák tudományos és kulturális elitet képviselték, legfőkép-
pen Bécsből és Grácból. A könyvben a helyi németségre fókuszálás révén 
főleg a kultúrtörténeti, néprajzi vonal volt erős, de az iskolaügy is fontos, 
ráadásul Alfred Walheim (1874–1945), az akkori tartományfőnök és Burgen-
land egyik névadója dörgedelmes szózatot intézett a terület szerinte elma-
gyarosodott fiatalságához, hogy a német öntudat fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet.16 A földrajzi jellegű tanulmányok sorában a Fertő-tó, a hidrográfiai 
viszonyok, a növény- és állatvilág, az ásványkincsek és a mezőgazdaság tár-
gyalása kapott kitüntetett helyet. A leíró jellegű tanulmányok többsége a tar-
tomány értékeinek hangsúlyozására törekedett, így lett például Burgenland 
„a bécsiek Mekkája”.17 Nagy hangsúlyt kapott a megismertetés, az új lako-
sok, települések befogadása Ausztria keretei közé. Ezt példázza a leggya-
koribb nézőpont, a kívülről, a történeti Ausztriából Burgenlandra tekintés, 
a német múltra való emlékezés, amelyet sokszor szentimentalizmus hat át, 
az Ausztriához tartozás erősítésének, alátámasztásának stratégiája mellett, 
miközben az ezektől eltérő magyar jellegzetességek jobbára az elfedés ho-
mályában maradtak. A felfedezés stratégiája tehát világos. Az alsó-ausztriai 
levéltár és könyvtár igazgatójának megfogalmazásában például „a németség 
egységben megmaradt ezen a tájon 850 éve, vagy régebb óta is, és egy zárt 
német településterületként megszakítatlan előreékelődését képezi a német 
alpi tartományoknak. De ezek a területek évszázadok óta gazdaságilag is 
Ausztria, s különösen Bécs felé vonzódnak, amely számára éppen nélkülöz-
hetetlenné váltak.”18 Másutt a német szerzetesek a vad természet kultivá-
toraiként jelentek meg,19 míg a gráci műszaki főiskola geológusa patetikus 
módon olyan telepeseknek írta le a németeket, akik „afféle merész előőrsöt 
képezve, nyugatról jőve elhagyták a barátságtalan hegyeket, és kiléptek a 
termékeny síkságokra”.20

16  WALHEIM, Alfred: An die studierende Jugend des Heinzenlandes, In: STEPAN (Hrsg.): 
Burgenland…, 146. p. A címből és a szövegből is látszik, hogy Walheim ekkor még 
a Heinzenland nevet favorizálta. Még 1918 decemberében írt egy verset Heinzenland 
címmel a civilben író Walheim (első három sora: „Heinzenland, / Burgenland, / 
Kehrst du wiederum zu uns zurück?”), amiben Burgenland csak afféle rímelő szócs-
kaként szerepelt, mégis ez lett később a tartománynév (L.: OBERHUMMER: Burgenland, 
258–259. p.).

17  ZIERMANN, Hans: Die Landwirtschaft des Burgenlandes, In: STEPAN (Hrsg.): Burgen-
land…, 61. p.

18 VANCSA, Max: Zur Geschichte des Landes, In: STEPAN (Hrsg.): Burgenland…, 17. p.
19  BAUMANN, Ferdinand: Die Kulturarbeit der Zisterzienser am Neusiedler See, In: STE-

PAN (Hrsg.): Burgenland…, 28. p.
20  MOHR, Hans: Des Burgenlandes Mitgift an Bodenschätzen, In: STEPAN (Hrsg.): Burgen-

land…, 44. p.
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1. kép
Burgenland térképe

Forrás: STEPAN (Hrsg.): Burgenland…, 147. p.

Burgenland létrejötte után, az 1920-as évek elején először a gráci egyetem föld-
rajzosai fordultak érdeklődéssel a tartomány felé. Georg A. Lukas (1875–1957) 
történelmet és földrajzot tanult, majd utóbbiból doktorált az egyetemen, ám 
élete nagy részét a gráci állami főreál tanáraként dolgozta le. Lukas figyelme 
Ausztria–Magyarország összeomlásával fordult az osztrák és német határterü-
letek, közte Burgenland felé, majd a pángermán eszmék bűvkörében a burgen-
landi területi legitimáció egyik legtermékenyebb szerzője lett az 1920-as 1930-as 
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évek fordulójára.21 Ennek okán munkásságáról részletesebben később is meg-
emlékezünk. Az említettek fényében nem véletlen, hogy Elzász-Lotaringiához 
hasonlította az újdonsült tartományt első cikkében, amelyet még a soproni nép-
szavazás időszakában, 1921 októberében vetett papírra. A referendum után a 
cikkhez toldott utószóban viszont csalódottságában már úgy vélte e megnyo-
morított Brückenland egy lyukas fabatkát sem ér, s jobb megoldásnak tartotta 
volna felosztását, és Alsó-Ausztriához, illetve Stájerországhoz csatolását.22 

Burgenland szó szerinti földrajzi felfedezését a Robert Sieger (1864–1926) 
professzor és Marian Sidaritsch (1894–1926) tanársegéd vezetésével folyt hall-
gatói tanulmányutakban érhetjük tetten. Sieger sokoldalú földrajzos volt, ter-
mészet- és társadalomföldrajzzal egyaránt foglalkozott, így például a határok 
vagy a Monarchia politikai földrajzi kérdéseivel is, ezért az osztrák békede-
legációnak is szakértői tagja lett.23 Burgenland létrejöttében játszott szerepé-
nek pontos megrajzolásához még levéltári kutatások szükségesek, de annyit 
tudunk, hogy ennél fogva fontos kutatási kérdésnek tekintette Burgenlandot, 
azonban nem kutatóintézet szervezését támogatta, hanem tanulmányutak 
indítását.24 Földrajzi szempontból különösen Burgenland déli fele számított 
sötét foltnak, szemben a Bécshez közeli északi résszel, így Sieger döntésére 
először a déli területeket keresték fel. A tanulmányutak – amelyeket a tar-
tomány is támogatott – megszervezése és a kutatás adminisztrálása a fiatal 
Marian Sidaritsch feladata lett,25 aki alsó-stájerországi felmenőkkel Grácban 
született. Két utat szerveztek a déli területekre, kettőt északra, Sidaritsch pe-
dig három cikket közölt a témában. Ez a műhely azonban mindkettőjük 1926-
os halálával felbomlott, pedig Otto Guglia szerint az összegyűjtött anyag, 
képek, fényképek egy nagyobb összefoglaló munka alapja lehetett volna.26 
21  STRAKA, Manfred: Georg Alois Lukas, Blätter für Heimatkunde, 4/1957, 97–99. p. Lukas 

legitimációs érvrendszerét Wallner Ernő magyar geográfus vette bírálat alá (WALLNER 
Ernő: A burgenlandi kérdés, Földrajzi Közlemények, 1930/9–10., 145–150. p.).

22  LUKAS, Georg A.: Deutschwestungarn – ein Elsaß-Lothringen der Ostmark, Geographi-
scher Anzeiger, 3/1922, 57–61. p.

23  MAYER, Robert: Robert Sieger, Mitteilungen des Naturwissenschaftliches Vereines für Stei-
ermark, 1927, XVIII–XXIII. p.; OBERHUMMER, Eugen: Robert Sieger zum Gedenken, Mit-
teilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien, 7-9/1928, 193–200. p.

24  Dékáni Hivatal iratai, Filozófiai fakultás, Gráci Egyetem, 1921/1922, 1067.; SIEGER, 
Robert: Eine geographische Studienreise im Burgenland, Österreichische Illustrierte Zei-
tung, 22/1923, 434–435. p.

25  SIDARITSCH, Marian, Curriculum Vitae. Professorenakt, 1925, Österreichisches Staatsar-
chiv AT-OeStA/AVA Unterricht UM allg. Akten 940b.2.

26  GUGLIA, Otto: Freunde des Burgenlandes: Prof. Sieger und Dozent Sidaritsch, Burgen-
landisches Leben, 3/1952, 6. p. Az említett kutatási anyag egyelőre nem került elő. A 
tanulmányutak folyamányának tekinthető Franz Wehofsich doktori disszertációja is, 
amit Sieger témavezetésével írt (vö. WEHOFSICH, Franz: Zur Siedlungsgeographie des 
Burgenlandes, Burgenland Vierteljahreshefte für Landeskunde, Heimatschutz und Denkmal-
pflege, 3/1930, 87–89. p.).
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Különösen az első, Dél-Burgenlandról szóló Sidaritsch-tanulmány az, 
amely visszaadja a felfedezés izgalmát; az északi részről szóló második cikkben 
már szinte hiányoznak a helyi benyomások, mint ahogy a terület tájbeosztásá-
val foglalkozó harmadik tanulmányból is.27 Az településföldrajzos Sidaritsch 
a települési és építkezési formák mellett alapvetően a táji formakincsre kon-
centrált megfigyeléseiben. Nem találjuk nyomát politikai nyilatkozatoknak, 
legitimációs törekvéseknek; Sidaritsch tiszta tudósi hangot üt meg írásaiban. 
Az apró részrehajlás nyoma, amikor az expedíció nem a magyar vagy a hor-
vát, hanem a tiszta, hosszúházakkal épült német falu felkeresése mellett dön-
tött,28 vagy amikor megállapítja, hogy a Fertő térségében a határ nemcsak a 
tájat, hanem a német nép településterületét is kettévágta.29 De ez utóbbival 
nagyon nem is lehet vitatkozni. 

Az első tanulmányút egyik legkülönlegesebb pontja kétségtelenül a ci-
gánytelepekkel való találkozás lehetett, afféle orientális benyomásként. 
„Szentelek (Stegersbach) előtt a domboldalban megpillantottuk az első ci-
gány falut. A következő napokban még gyakrabban láttunk cigánytelepeket, 
amelyek rendre a völgyoldalakhoz tapadtak. A szorosan egymás mellett álló, 
vályogból és fonott ágakból tákolt düledező viskókat látva a látogató csodál-
kozik, hogy itt egyáltalán lakni lehet.”30

„Fontos az új, délkeleti országterület honismereti beillesztése”, hangsúlyoz-
ta Burgenland földrajzi identifikálásának feladatát 1922-ben megjelent tanul-
mányával Heinrich Güttenberger (1886–1946) is, a bécsújhelyi iskolafelügyelő, 
akinek cikke a bécsi földrajzi társaság lapjában jelent meg.31 Rövid írásában a 
jelenbéli emberföldrajzi kép megragadására törekedett, s megfogalmazta Bur-
genland alapvető, a későbbi történelmi és a földrajzi elemzésekben rendre elő-
kerülő problémáit. Magyarázata szerint a „fosszilis kultúrtájakkal” jellemez-
hető tartomány közlekedésföldrajzi egységét a soproni népszavazás mintegy 
„tarkón ütötte”, így a 4 km-es szikrai (Sieggraben) „lezárás” révén két részre 
szakadt Burgenland. Ezt Güttenbacher fogalmazta meg legpregnánsabban, s 
a két részt Tó- és Rába-kerületnek nevezte el (See- és Raabgau).32 Güttenbacher 
főleg a két tartományrész összevetésének szentelte írását. Az északi rész ter-

27  SIDARITSCH, Marian: Eine Studienreise des Geographischen Instituts der Universität 
Graz in das südliche Burgenland, Kartographische und Schulgeographische Zeitschrift, 
10/1922, 8–10. p.; UŐ.: Das nördliche Burgenland, Geographischer Anzeiger, 1-2/1924, 
15–23. p.; UŐ.: Die landschaftliche Gliederung des Burgenlandes, Mitteilungen der Geo-
graphischen Gesellschaft in Wien, 1924, 118–139. p.

28 SIDARITSCH: Eine Studienreise..., 112. p.
29 SIDARITSCH: Das nördliche Burgenland..., 23. p.
30 SIDARITSCH: Eine Studienreise..., 110. p.
31  GÜTTENBERGER, Heinrich: Der anthropogeographische Aufriß des Burgenlandes, Mit-

teilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien, 1-12/1922, 47–55. p.
32 Ezeket Lukas előszeretettel használta későbbi írásaiban.
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mészetes táji egységét fogalmazta meg, a Fertő által alapvetően két részre oszt-
va azt: Kismartoni-medencére és a Heideboden néven ismert síksági területre. 
Igen plasztikus képet rajzolt a stájer dombvidékhez, Bucklige Welthez hasonló 
„Rába-kerület” túlnépesedett agrár-dombvidékről, és a lassan iparosodó-urba-
nizálódó sajátos „Tó-kerület”-ről. Országos összevetésében pedig a tartomány 
peremi jellegét, a hegységitől eltérő területfelhasználását, népességfejlődését, 
illetve ütközőzóna (Prellbock der Volksbewegungen) és határőr jellegét emelte ki. 
Ebben a munkában már tehát nemcsak az Ausztriába tagozás stratégiája jelent 
meg, hanem a különbségek hangsúlyozása is, amellett, hogy az elmaradottság 
diskurzusa is innentől datálható. De mindez a terület magyar sajátosságainak 
implicit módon való megragadásaként is értékelhető.

Johann Kaindlsorfer (1882–1944) bécsi földrajztanár tárgyilagos határ-
elemzésével33 kiegészülve ez a néhány tanulmány, illetve Stepan Festschriftje 
adja a tartomány antréját az osztrák földrajztudományba. Szemléletükben kö-
zös, hogy alapvetően megértéssel és pozitívan közeledtek a tartományhoz.34

Érdekes módon a két világháború között megjelent osztrák földrajzi 
monográfiákban már másfajta megközelítés vált uralkodóvá, amelyet egy-
re inkább a lesajnálás, a kritika jellemez, úgy látszik, a szerzők kontextusa, 
amelybe íráskor belehelyezkedtek, ennyire meghatározó volt. Ez már az 
1923-ban napvilágot látott, ugyancsak Stepan szerkesztésével megszületett 
Neu-Österreich kötetre is igaz.35 A könyv első fejezetében Karl Brockhausen 
minisztériumi jogtanácsos és egyetemi professzor fanyalgó sorait olvashat-
juk, miszerint Burgenland „Nem nagy a nyereség; miután [Ausztria] elvesz-
tette tengereit, ipari körzeteit, cukor, olaj és szén-területeit, kárpótlásul egy 
konyhakertet ajánlottak Bécs kapujában”.36 A harmadik fejezetben Heinz 
Steinrück értékelte egész Ausztria háború utáni megcsonkítását. Burgenland 
feletti örömét – ahol Ausztria „az emberiség határát kelet irányában tudta 
előrenyomni”37 – Sopron elcsatolásának bánata árnyékolta be, végül rövid, 
szentimentális sorokkal kapcsolta a területet Ausztriához. „A Fertő partján 

33  KAINDLSTROFER, Hans: An der Grenze des Burgenlandes, Kartographische und Schulgeo-
graphische Zeitschrift, 3-4/1922, 36–39. p.

34  Ez a megállapítás Wehofsich későbbi tanulmányáról is elmondható (WEHOFSICH, 
Franz: Das Burgenland, die deutsche Grenzmark, Geographische Zeitschrift, 4/1933, 
231–234. p.).

35  STEPAN, Eduard (Hrsg.): Neu-Österreich. Das Werk des Friedens von St. Germain, S. L. 
van Looy, Amsterdam–Wien, 1923. A munka egy rövid része angolul is napvilágot 
látott: BROCKHAUSEN, Karl – KLAUSBERGER, M. L. – SCHEIDER, P.: Austria, a short account 
of its Geography, Topography, History, Constitution and Economics (Österreich-Bücherei 
2), Wiener Literarische Anstalt, Wien, 1923.

36  BROCKHAUSEN, Karl: Der Friedensvertrag von Saint Germain in seinen kulturellen und 
wirschaftlichen Auswirkungen, In: STEPAN (Hrsg.): Neu-Österreich…, 9. p.

37  STEINRÜCK, Heinz: Das Werden Neu-Österreichs, In: STEPAN (Hrsg.): Neu-Österreich…, 
61. p.
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fekszik Ruszt, a legöregebb szabad királyi város, a szőlőhegyek városa, amely 
Tokaj után a legjobb nedűkkel bír. A tó víztükrén megremeg a napsugár, a 
nádasban kiált a gém, a parton álmosan bólint a nád. Ez a tartomány is egy 
álmodozó föld, ugyanabból a vérből, mint Ausztria.”38 Az európai Kelettel 
való találkozás is tehát egy másik jól látható motívum az írásokban, ez kö-
szön vissza majd Randolf Rungaldier (1892–1981), későbbi osztrák földrajzi 
társasági elnök írásában is, aki az újabban birtokolt „magyar táj”-jal kapcso-
latban a „pusztaromantika halk fuvallatát” idézte meg. Előkerül tehát a ma 
már a turizmusban gyakran kommunikált puszta-imázs is.39

Egy másik nagy formátumú geográfus, Norbert Krebs (1876–1947) föld-
rajzkönyve volt az első kimondott szakmonográfia, amelyet avatott szerző 
írt. Krebs több egyetemen is megfordult Közép-Európa-szakértőként, a né-
met Lebensraum-elmélet egyik alkalmazójaként, A Keleti-Alpok és a mai Auszt-
ria című könyvét már berlini professzorként jelentette meg. Krebs a Burgen-
land létével szembeni szkepticizmus oldalára helyezkedett; már Burgenland 
északi és déli felének elkülönített tárgyalásával is jelezte ezt, s politikai rövid-
látásnak nevezte a tartomány egybentartására irányuló törekvéseket, amíg 
nem képesek jó gazdasági és közlekedési kapcsolatokat adni a nemcsak két, 
hanem a Soproni- és a Kőszegi-hegység által inkább három részre tagolt te-
rületnek.40 Burgenland problémaorientált elemzése során előkerül Sopron, a 
bőségszaru problémája, az ingázás, a kivándorlás, az utak hiánya és állapota, 
az elmaradottság, az analfabetizmus.41 A területek jellemzésében jól felfedez-
hető a magyar örökséget is felhasználó elhatároló, megkülönböztető, és a ha-
sonlóságot, azonos elemeket kereső gyakorlat is.

„A parndorfi puszta nagy részét mostanság eke alá fogták, így a korábban 
a tájképet uraló birkanyájak eltűntek. Ám a forgalomtól kieső területeken, a 
tótól keletre virágzik az állattartás. Itt, a nagybirtokok földjén birkanyájakat, 
méneseket, nagy marha- és bivalycsordákat találni. A házak több mint har-
madán, részben több mint a felén nád- vagy zsúpfedés van. Mindezek, illetve 
a táj nyitottsága igazi magyar karaktert ad a vidéknek. Viszont a tótól nyu-
gatra a változatos domborzat és számtalan mezőgazdasági kultúra sokban a 
délnémet településterületre emlékeztetnek.”42

38 Uo., 63. p.
39  RUNGALDIER, Randolf: Städte und Landschaften Pannoniens, Mitteilungen der Geogra-

phischen Gesellschaft in Wien, 1935, 178 p.
40  KREBS, Norbert: Die Ostalpen und das heutige Österreich, J. Engelhorns Nachf., Stuttgart, 

1928, 256. p.
41  Annak ismeretében, hogy mára mekkorát fordult a világ Burgenlanddal, érdekes lát-

ni, hogy akkoriban a helyiek nagyjából azokat a munkákat végezték a szomszédos 
osztrák területeken, mint amelyeket ma a magyarok Burgenlandban és másutt: mező-
gazdasági idénymunka, építkezések, háztartási munka.

42 KREBS: i.m., 357. p.
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Krebs mellett a vorarlbergi származású innsbrucki földrajz–történelem 
professzor, Hermann Gsteu (1899–1977) több kiadást megélt Ausztria regi-
onális földrajza említhető, amely a másik nagyobb szintetizáló munka volt 
a két világháború közötti időszakban. Gsteu, Krebshez némileg hasonlóan, 
három részre osztva tárgyalta a tartományt. Gsteu már újra pozitív hozzá-
állású, sorolja a tartomány fejlődését, településekben, épületekben, gazda-
ságban, külön kiemelve az Ausztria számára nyújtott gazdasági hasznokat. 
Írásának végén a rövid idő alatt kialakult, három népet egybeforrasztó bur-
genlandi öntudatról, vagyis a sikeres földrajzi identifikációs folyamatról is 
beszámolt.43

Honismeret és turizmus: Burgenland megismertetése 
az akadémia világán kívül

A tudományos megismeréssel szinte egy időben indult meg Burgenland 
bemutatása a különböző ausztriai és németországi populáris, honismereti, 
turisztikai lapokban. Itt is érdekes az, hogy a nézőpontot többnyire ezen or-
gánumok is determinálták, hiszen a cél alapvetően a tartomány nem burgen-
landi olvasóval való megismertetése, elfogadtatása volt. Amint létrejöttek a 
helyi lapok is – az 1927-ben induló Mitteilungen des burgenländischen Heimat- 
und Naturschutzvereines és a Burgenland Vierteljahreshefte für Landeskunde, 
Heimatschutz und Denkmalpflege, majd 1932-es egyesülésükkel a máig aktív 
Burgenländische Heimatblätter –, természetesen a lokálpatriotizmus, az identi-
tás erősítése is szerepet kapott.

Láthattuk, hogy a burgenlandi kormány tudományos projekteket is tá-
mogatott. Ez azonban sokkalta inkább igaz volt a fejezet tárgyát képező 
népszerű lapokra, ahol nemcsak pénzzel segítette a különszámokat, hanem 
szerkesztők, szerzők megbízásával, verbuválásával, vagy akár a visszatérő 
illusztrációkat látva, matéria biztosításával is. 

Talán a legelső összeállításokat az Österreichische Illustrierte Zeitung közöl-
te 1923-ban és 1926-ban.44 Ezekben már megjelennek a későbbi lapok tema-
tikai csírái, visszatérő témái és szerzői is, akik között a helyi politikusokat is 
megtaláljuk. Így a kor olvasója – amellett, hogy temérdek Amerikába induló 
hajójárat hirdetését láthatta – olvashatott Burgenland létrejöttének, névadá-
sának történetéről, a fő turisztikai attrakciókról, így a Fertőről és települései-
ről, Kismartonról, a várakról, a tartomány gazdaságáról és híres személyisé-
geiről. 

43 GSTEU, Hermann: Länderkunde Österreichs, Tyrolia Verlag, Innsbruck–Wien, 1936.
44  Österreichische Illustrierte Zeitung, 22/1923, 431–447. p. (itt jelent meg SIEGER: i.m. is); 

Österreichische Illustrierte Zeitung, 24/1926, 611–633. p.
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Az ismeretterjesztő-turisztikai lapok figyelme főképp az 1920–30-as évek 
fordulóján irányult a burgenlandi térség felé. A leginkább színes összeállítást 
az Österreichs Monatshefte „Der Fährmann” közölte 1927-es különszámában, 
amely nemcsak a tartományi politikai vezetők rövid írásait tartalmazta, ha-
nem statisztikai összeállításokat, verseket, novellákat és kiváltképp egy-egy 
város, tájegység köré csoportosított útirajzokat foglalt magában. Ezek sorában 
Paul Eitler (1887–1976) könyvtár- és levéltárvezető Burgenland felfedezése cím-
mel írt egy, elsősorban a turisztikai megismerés folyamatára és szükségessé-
gére explicit módon reflektáló, nem előzmény nélküli írást. De ez munkaköri 
feladataiból is fakadt; szinte az egész kultúráért ő felelt Burgenlandban, köz-
tük a turizmusért is. „A csatlakozás után, amikor az osztrákok kimondhatták, 
hogy a Heidebauerek és a Heinzek földje immár hozzájuk tartozik, sokan 
eljöttek az új testvért megismerni. Ők nemcsak a burgenlandiakat ismerték 
meg ekkor, hanem Burgenlandot is. […] És amikor megtudták Ausztriában, 
hogy ez a tájakban végtelen gazdag állam Burgenlanddal valami újat, saját-
ságosat kapott, kiérdemelte, hogy megismerjék. Havas csúcsokkal övezett 
hegyi tó melletti alm, legelő marhákkal; ilyennek mutatkozik a pásztorélet 
romantikája. Burgenlandban: végtelen pusztaság, sík, mint a nyugodt tenger, 
egy-egy óriás szöcskeként ágaskodó gémeskúttal, körös-körül fényes tavacs-
kákkal, nehézkes marhákkal, fürge lovakkal. Ott egy tó, amelynek vízében 
az azt szorító fagyos hegyek tükröződnek, itt egy víz, amely a végtelenbe 
nyújtózik, sós és meleg, mint a déli tenger. Várak ott, amelyek dicső múltról 
tanúskodnak, az itteniek viszont nem csak történelmi viharokról, hanem egy 
hazatalált tartomány német múltjáról is mesélnek.”45 

A lapban egy másik érdekes írást is találunk. Fritz Heinz Reimesch er-
délyi szász származású berlini újságíró azon kesereg, hogy még mindig túl 
sok a magyar kapcsolata a „magyar habitusú” Burgenlandnak, sok a magyar 
nagybirtokos és értelmiségi, s a társadalmi miliő a cigányzenével és paprikás 
gulyással, a keletiesen kényelmes életkilátások és a pompás magyar király-
ságra való emlékezés mind megnehezítik a lelki szakítást Magyarországgal. 
Ennek okán még erősebb népművelői munkát, turizmustámogatást javasolt, 
s annak elkerülését, hogy Burgenlandot afféle gyarmatként kezeljék, ahova 
száműzik a kellemetlen hivatalnokokat, tanárokat.46 Az írással egyben a pán-
germán szemlélet megjelenésére is példát láthattunk ezekben a lapokban. 

A stájer fővárosban működő, alapvetően Jugoszláviára és az elcsatolt al-
só-stájer területre összpontosító Deutschen Schulverein Südmark fontos sze-

45  EITLER, Paul: Die Entdeckung des Burgenlandes, Österreichische Monatshefte „Der Fähr-
mann”, 1927, Sonderheft Burgenland, 295. p.; vö. UŐ.: Fremdenverkehr im Burgenlan-
de, Österreichische Illusztrierte Zeitung, 24/1926, 618–619. p.

46  REIMESCH, Fritz Heinz: Das Burgenland als grenzdeutsches Erlebnis, Österreichische 
Monatshefte „Der Fährmann”, 1926, Sonderheft Burgenland, 297–300. p.
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replő volt Burgenland földrajzi felfedezésében is.47 A szervezet kiadott több 
könyvsorozatot, ezek sorában burgenlandi könyvecskéket is találni.48 De az 
egyik első Burgenland-útikönyvet is a Südmark gondozta,49 folyóiratuk, az 
Alpenländische Monatshefte pedig tematikus számokat és tanulmányokat szen-
telt a legifjabb osztrák tartománynak. Ezek sorában kiemelendő a szándékol-
tan formabontó címmel – ám itt az Ausztriához kapcsolás stratégiával – meg-
jelenő írás Otto Aull tollából, aki a burgenlandi (Elő-)Alpok kifejezést alkotta 
meg és alkalmazta szívesen későbbi írásaiban is.50 A már említett Lukas is 
írt ehelyütt; ettől fogva több éven át szállította a tanulmányokat a különböző 
lapokba. Fő retorikai elemként e cikkben a Csipkerózsika-álmát alvó Burgen-
land hazatérte emelhető ki. Lukas sorra vette Ausztriának az új tartomány 
révén létrejött előnyeit – közúti és vasúti tengely megteremtésének lehetősé-
ge az alpi előtéren, a mezőgazdasági földek gazdagsága és a Fertő. Írásának 
végén jegyezte meg, hogy a burgenlandiak a magyar időkből örökölt ven-
dégszeretettel és nagylelkűséggel várják a látogatókat.51 A magyaroktól szár-
mazó vendégszeretet a kismartoni múzeumigazgató Alfons Barb írásában 
is tetten érhető, amely már egy másik lapban látott napvilágot.52 Ugyanitt 
Maria Mundprecht a tartomány háromosztatúságát fogalmazta meg útiraj-
zában; a magányos, melankolikus sztyeppe, az élénk, kedves ám furcsa Fer-
tő és a dallamos hegyvidék kontrasztját.53 A Bergland folyóirat egymás után 
két évfolyamban is foglalkozott a tartománnyal, a hangsúlyt egyértelműen 
a hegyvidékkel, az alpi karakterrel ellentétes síkvidéki tájakra téve, írásban 
és képanyagban egyaránt (2. kép). Ehhez hasonlóan az Österreichs Illustrierter 
Fremdenverkehrs und Reisezeitung az 1934-es évfolyam képösszeállításában 
Ausztria táji ellentéteibe emelte be Burgenlandot.54

47  PROMITZER, Christian: Täterwissenschaft. Das Südostdeutsche Institut in Graz, In: 
BEER, Mathias – SEEWANN, Gerhard (Hrsg.): Südostforschung im Schatten des Dritten Rei-
ches. Institutionen – Inhalte – Personen, R. Oldenburg, München, 2004, 93–114. p.

48  JÜRGEN, Hans: Das Burgenland. Schriften des Deutschen Schulverein Südmark über das 
Grenz- und Auslanddeutschtum, Alpenland Buchhandlung Südmark, Graz, 1928.

49  HOFFER, von Max: Das Burgenland – ein Wegweiser zu seinen Schönheiten für Freunde die-
ses deutschen Landes, Alpenland-Buchhandlung, Südmark, Graz, 1926.

50  AULL, Otto: Wanderungen in den burgenländischen Alpen, Alpenländische Monatshefte, 
12/1928, 773–775. p.

51 LUKAS, Georg A.: Unser Burgenland, Alpenländische Monatshefte, 12/1927, 713–720. p.
52  BARB, Alfons: Der Burgenländer, Bergland. Illustrierte Alpenländische Monatsschrift, 

7/1929, 20–24., 41. p.
53  MUNDPRECHT, Maria: Burgenland – das Land der Gegensätze, Bergland. Illustrierte Al-

penländische Monatsschrift, 7/1929, 24–30., 41. p.
54  Österreichs landschaftliche Gegensätze…, Österreichs Illustrierte Fremdenverkehrs und 

Reisezeitung, 9/1934, 16. p.
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2. kép
A Burgenland tematikus szám címlapja

Forrás: Bergland, 13. évfolyam (1931).
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A nagynémet ideológia a németországi történésekkel párhuzamban, az 
1920-as évek végére kezdett beszivárogni és egyre inkább normává vált az 
írásokban. Ennek tanúbizonyságát adja a Burgenland Vierteljahreshefte honis-
mereti lap 1929. évi folyamának egyik száma. Előbb Karl Christian Loesch, 
a Deutschen Schutzbund für das Grenz- und Auslanddeutschtum elöljá-
rója – és Max Hildebert Boehmmel együtt a berlini Institut für Grenz- und 
Auslandstudien alapítója – hangsúlyozta Burgenland geopolitikai szerepét 
és a politikai fejlődést tekintette át. Majd Ludwig Leser tartományfőnök-he-
lyettes (később, 1945-ben az újraalakított Burgenland első tartományfőnöke) 
– kisebb eltérésekkel többször más fórumon is publikált – esszéjét találjuk, 
ahol a burgenlandi ember karaktertípusainak ünnepélyes megrajzolására 
vállalkozott a szerző, hosszasan kitérve a vándorlás, az ingázás problémá-
jára. „Ki meri megtagadni, hogy ez egy ősi német kultúrtalaj?” – szólt Leser 
költői kérdése a végén.55

Az ezt követő Lukas-tanulmány fő jellemzője a táji szépségek, a tartomány 
átmeneti jellegének bemutatása és Burgenland pángermán pozícionálása kö-
zötti ugrálás, így utóbbi kapcsán Lukas a német délkeleti kiszögellés erőssé-
gének, az egyetlen orientális árnyalatú német kultúrtalajnak nevezte Burgen-
landot. Előbbi jellemző idézete: „Hogy itt magyar Alpokról beszéltek, és ma 
osztrák pusztáról beszélnek, jellemzi a köztes térséget, amely két alapvetően 
különböző világot választ el. Mert Burgenland hidat ver a magasföld és az 
alföld, a helyi és a sztyeppei éghajlat, az alpi és a pontuszi növénytakaró, az 
alm és a puszta közé. Ez egy kiegészítése és befejezése a kelet-alpi gazdasági 
és társadalmi életnek, egy értékes tagja a teljes németségnek Közép-Európá-
ban.”56

Idővel Burgenlandban hagyománnyá vált a tartomány létrejöttének évfor-
dulóit megünnepelni, ennek kapcsán tanulmánykötetek is napvilágot láttak. 
Az első ilyen összeállítás a tartományi kormány szervezésében született meg, 
amelyben számtalan közügyet, témát sorra vettek, alapvetően ágazati felosz-
tás szerint. Kisebb kivételként az imént említett Maria Mundprecht jegyzett 
egy írást a burgenlandi tájról.57

A helyiek erőfeszítései sorában még az útikönyveket említjük meg. A tar-
tományt elsőként egészében felölelő munka 1932-ben látott napvilágot, Paul 
Eitler és Alfons Barb szerkesztésében, Ludwig Leser előszavával. A bevezető, 
földrajzi áttekintő írásban egy részletesebb természetföldrajzi képet bontott 
ki a szerző a három tájegységre elkülönülő Burgenlandról, ugyanakkor a tár-

55  LESER, Ludwig: Der Burgenländer, Burgenland Vierteljahreshefte für Landeskunde, Hei-
matschutz und Denkmalpflege, 4/1929, 177. p.

56  LUKAS, Georg A.: Die burgenländische Landschaft, Burgenland Vierteljahreshefte für 
Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege, 4/1929, 177. p.

57  10 Jahre Burgenland – seine politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung in den 
Jahren 1921–1931, Wirtschafts-Zeitungs-Verlag, Wien, 1931.
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sadalomföldrajzot újfent csak a – lassan javuló – közlekedésföldrajzi helyzet 
tárgyalása reprezentálja,58 jóllehet a könyvecskében külön fejezet szólt a nép-
rajzi, kulturális, mezőgazdasági, szőlőművelési, erdészeti, bányászati és po-
litikai sajátosságokról, részben helyi, részben bécsi és gráci szerzők tollából. 
Egy másik fejezet Burgenland nagyjából eredeti természeti állapotára hívta 
fel a figyelmet, azon belül is a Fertő-térség kelet-európai karakterének német 
településterületen belüli egyediségére.59

Burgenland a német geopolitika kontextusában

A náci hatalomátvétel időszakában megnőtt az érdeklődés a térség iránt. Egy-
felől kibontakozott, majd radikalizálódott a Volks- und Kulturbodenforschung 
irányzata, amelynek programadását a kor meghatározó geográfusához, 
Albrecht Penckhez kötik, az általa 1925-ben publikált térkép kapcsán. A 
német kultúr és néptalaj vizsgálatán belül intézményesült a Grenz- und 
Auslandsdeutschtum kutatása, továbbá a Karl Haushoffer nevével fémjelzett 
Geopolitik is.60 Legkésőbb alakult meg az 1930-as évektől a Südostforschung el-
nevezésű irányzat, jóllehet ez a Burgenland geopolitikai diskurzusaiban már 
kisebb szerepet játszott, ugyanis az 1930-as évek közepétől, pláne Burgen-
land felosztása után, a tartomány kikerült az érdeklődés homlokteréből.61 Az 
irányzatok közös elméleti-módszertani gyökereit Friedrich Ratzel eredetileg 
apolitikus, Lebensraum elnevezésű politikai földrajzi koncepciójában találjuk 
meg. Az írások jellegzetes szófordulatai, fogalmai révén Burgenland a jelké-

58  ROTH, Hermann: Geographisch-Geologischer Ueberblick, In: EITLER, Paul – BARB, Al-
fons (Hrsg.): Burgenland-Führer, Arthur Schiffer, Eisenstadt, 1932, 5–11. p.

59 GINZBERGER, August: Pflanzenwel, In: EITLER–BARB (Hrsg.): i.m., 12–17. p.
60  EISLER, Cornelia: Auslandsdeutschtum, In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa, <www.ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32850> (letölt-
ve: 2015. 09. 07.); MURPHY, David Thomas: The Heroic Earth. Geopolitical Thought in Wei-
mar Germany 1918–1933, The Kent State University Press, Kent (OH) – London, 1997; 
PINWINKLER, Alexander: „Hier war die grosse Kulturgrenze, die deutschen Soldaten 
nur zu deutlich fühlten…”: Albrecht Penck (1858–1945) und die deutsche „Volks- und 
Kulturbodenforschung”, Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie, 2/2011, 
180–191. p.; HENNIGES, Norman: „Naturgesetze der Kultur”. Die Wiener Geographen 
und die Ursprünge der „Volks- und Kulturbodentheorie”, ACME. An International 
E-Journal for Critical Geographies, 4/2015, 1309–1351. p.

61  BEER, Matthias: Wege zur Historisierung der Südostforschung. Voraussätzungen, An-
sätze, Themenfelder, In: BEER–SEEWANN (Hrsg.): i.m., 7–38. p.; LABA, Agnes: Stiftung 
für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung, Leipzig, In: Online-Lexikon zur Kultur 
und Geschichte…, <www.ome-lexikon.uni-oldenburg.de/53872.html> (letöltve: 2015. 
06. 03.); OBERKROME, Willi: Regionalismus und historische ‚Volkstumsforschung‘ 
1890–1960, In: BEER–SEEWANN (Hrsg.): i.m., 39–114. p.; PROMITZER: i.m.; SEEWANN, Ger-
hard: Das Südost-Institut 1930–1960, In: BEER–SEEWANN (Hrsg.): i.m., 49–92. p.
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pes, diszkurzív gyarmatosítás tárgyává vált, s az ezirányú geopolitikai gon-
dolkozás keretében kapott újabb értelmezéseket.

Az említett irányzatokat kutatóintézetek, alapítványok, tucatnyi folyóirat 
és könyv reprezentálta. Ezek sorában Burgenland számot jelentetett meg a 
Heilige Ostmark és a Volk und Reich lapokban, ezek esetében a tartományi tá-
mogatásnak, megbízásnak, a szerzők helyi verbuválásának is nyoma van.62 E 
folyóiratok többsége alapjában véve szintén honismereti, kulturális orgánum 
volt, azonban szerkesztőktől, szerzőktől függően a nagynémet ideológia és 
retorika is megjelent bennük. A Karl Haushofer nevével egybeforrt Zeitschrift 
für Geopolitik viszont az explicit politikai célzatú, ideológiai hangvételű la-
pok közé tartozott. Az 1931-es folyamban találjuk Maull gráci egyetemi 
földrajztanár – nem mellesleg a folyóirat egyik szerkesztője –, és a történész 
Carstanjen, a későbbi gráci délkeletnémet intézet igazgatójának A megnyomo-
rított határok című írását, amelyben a szerzők alapvetően az osztrák határvi-
dékeket elemezték a határok, a természetrajzi körülmények és a német nép-
talaj viszonyában. Burgenland esetében meglehetősen tárgyilagosan kezelték 
a helyzetet, sőt a területet a világháború utáni ajándékként aposztrofálták.63 
Egy másik írásban Georg Lukas szintén a német birodalom visszavágásának 
reményében tárgyalta sokadik cikkében a Burgenland-kérdést, amely a tarto-
mányra vonatkozóan geopolitikai gondolatainak tulajdonképpeni összefog-
lalójának is tekinthető,64 amellett, hogy Lukas általánosabb tankönyvet is írt 
a témában.65 Lukas a tartományt két nép közötti pufferzónaként, az Alpok és 
Pannónia közötti átmeneti területként, a német délkelet erős bástyájaként s 
német néptalajként jellemezte.

A könyvek sorában a Grenzlandarbeit egyik ideológusa, Max Hildebert 
Boehm volt az elsők között a német határvidékekről szóló munkájával, ahol a 
burgenlandi németség a magyarországi, illetve a délkelet-európai németség 
részeként kapott értelmet, amely hidat képez (Völkerbrücke) a térség német 
népei számára.66 A soproni népszavazás miatt Burgenland a határai meg-
csonkolását sirató Ausztria számára Dél-Tirolhoz, Karintiához, Stájerország-
hoz válhatott hasonlóvá. Így a lipcsei docens Karl C. Thalheim könyvében 

62  Volk und Reich, 1/1929; Heilige Ostmark, Zeitschrift für Kulturfragen des deutschen Ostens, 
6-7/1929.

63  MAULL, Otto – CARSTANJEN, Helmut: Die verstümmelten Grenzen, Zeitschrift für Geo-
politik, 1/1931, 60–63. p.

64  LUKAS, Georg A.: Das Burgenland, Geographische Zeitschrift, 9/1928, 530–546. p.; UŐ.: 
Die burgenlandische Frage, Geographischer Anzeiger, 1/1930, 13–16. p.; UŐ.: Das bur-
genländische Raum, Zeitschrift für Geopolitik, 8/1931, 608–618. p.

65  LUKAS, Georg A.: Geopolitik und Politische Geographie mit besonderer Rücksicht auf deut-
sches Land und Folk, Verlag der Hamerlingbuchhandlung Stefan Poßt, Graz, 1929.

66  BOEHM, Max Hildebert: Die deutschen Grenzlande, Verlag von Neimar Hobbing, Berlin, 
1925, 144–149. p.
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egyfajta „Nagy-Burgenland” képzetét fedezhetjük fel, amelynek területéből 
északon a csehszlovák, délen a délszláv állam választott le területeket, a ke-
leti városok pedig Magyarországnál maradtak, s e munka egy szenvedő, nél-
külöző burgenlandi német népet jelenített meg.67 Vagy említhető Mintel68 
königsbergi disszertációja is, amelyben az elszakított soproni terület Burgen-
land fő politikai földrajzi problémájaként jelent meg. 

A német nép- és kultúrtalaj-kutatás egyik fő intézményévé egy időre a 
Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung vált, amelyet Lip-
csében alapítottak 1926-ban kormányzati támogatással, igazgatótanácsának 
elnöke pedig nem volt más, mint Albrecht Penck. Az alapítvány fő vállal-
kozása a határ- és külhoni németség kéziszótárának kiadása lett, igaz, ez 
csak annak 1931-es megszűnése után tudott megjelenni, több más hasonló 
intézmény támogatásával.69 Az 1933 és 1938 között megjelent három kötet 
fő mondanivalóját három szóval keretezték a főszerkesztők: határtörténelem, 
határsors és határkérdések. Az említettek mellett további jellegzetes szókap-
csolatok jellemzik a tartományról szóló részeket: átmeneti táj, köztes terület, 
paraszti magterület, népfront. Nagyon hangsúlyos a történelmi megközelítés, 
így az első kötetben a 78 oldalas Burgenland-fejezet nagy része a tartomány 
létrejötte előtti időket mutatja be, vagyis Nyugat-Magyarország történetének 
különböző metszeteit, igaz német nézőpontból.70

A Handwörterbuchhal egyidőben jelent meg Volk und Reich kiadó által 
jegyzett Die südostdeutsche Volksgrenze című tanulmánykötet, amelynek leg-
több írása egyértelműen német nézőpontból megfogalmazva tárgyalta a po-
litikai lehetőségeket, így a Burgenland-probléma megoldási módjait. Analízi-
sük csomópontjait a soproni és etnikai határ kérdései képezték, megoldásként 
a tartomány Alsó-Ausztria és Stájerország közötti felosztását, vagy további 
magyar területek megszerzését is felvetették. A főbb szerzők között találjuk – 
csakúgy, mint a Handwörterbuch esetében – Otto-Albrecht Isbertet, aki számos 
egyetemen, illetve határkutató intézményben dolgozott71 – majd mellesleg a 
háború után jógatudósként kezdett új életet –, és egy összefoglaló elméleti-
összefoglaló munkát is jegyzett később.72 Írásaiban Isbert fogalmazta meg a 
67  THALHEIM, Karl C.: Das Grenzlanddeutschtum, Walter de Gruyter & Co., Berlin–Leipzig, 

1931, 77–80. p.
68  MINTEL, Otto: Politische Geographie von Deutsch-Österreich, Inaugural-Dissertation, Al-

bertus Universität zu Königsberg, 1932, 18–20. p.
69 OBERKROME: i.m.
70  RUTH, Paul Hermann et al.: Burgenland-Westungarn, In: PETERSEN, Carl – SCHEEL, Otto 

– RUTH, Paul Hermann – SCHWALM, Hans (Hrsg.): Handbuch des Grenz- und Ausland-
deutschtum, Ferdinand Hirt in Breslau, 1933, 659–746. p.

71  Magyar Intézet, Berlin; Deutsche Ausland Institut, Stuttgart, később, a háború idején 
Deutsche Ausland Institut, Bécs; Institut für Grenz und Auslandstudien, Berlin.

72  ISBERT, Otto-Albrecht: Volksboden und Nachbarschaft der Deutschen in Europa, Verlag 
Julius Beltz, Berlin–Leipzig, 1937. Az Isberttel kapcsolatos további hazai vitákat, tu-
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legélesebben az egybefüggő német néptalaj délkeleti bástyájának, sőt Délke-
let-Európa kapujának tekintett Burgenlanddal kapcsolatos geopolitikai teen-
dőket, ezért talán nem véletlen, hogy Kogutowitz Károly megkritizálta Isbert 
etnikaitérkép-szerkesztési hibáit (3. kép).73 Isbert értékelésében Burgenland 
kétosztatúságát az erős identitásépítéssel nem sikerült feloldani, még további 
feladatok vannak a honismereti irodalom számára. Ugyanakkor németorszá-
gi nézőpontból nézve feloldhatónak látta a problémát: Burgenland nemcsak 
Ausztria része lett, hanem a zárt német néptalajhoz is csatlakozott.74

3. kép
A német–magyar határtérség 

Forrás: ISBERT: Bevölkerung, 666. p. 

dományos ügyeket L.: UJVÁRY Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és 
történettudomány a neobarokk társadalomban, Ráció, Budapest, 2010, 245–261. és 399. p.

73 KOGUTOWITZ Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben, II., Szeged, 1936, 222–312. p.
74  ISBERT, Otto-Albrecht: Bevölkerung. Die deutsch-madjarische Volksgrenze, In: PE-

TERSEN–SCHEEL–RUTH–SCHWALM (Hrsg.): i.m., 665–667. p.; ISBERT, Otto-Albrecht: Der 
deutsch–magyarische Grenzraum, In: HEISS, Friedrich – WUCHER, Waldemar (Hrsg.): 
Die süd-ostdeutsche Volksgrenze, Volk und Reich Verlag, Berlin, 1934, 136–168. p.
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Áttekintésünket a Burgenlandatlas kiadvánnyal zárjuk, amelynek munká-
lataiban tulajdonképpen az akadémikus és a helyi tudáslétrehozási közössé-
gek törekvései egyesültek.75 A térképmű ötlete akkor született, amikor egy 
amatőr térképész, Fritz Bodo (1893–1978) és Hugo Hassinger (1877–1952), 
a Bécsben megalakult Südostdeutsche Forschungsgemeinschaft vezetője, 
emellett egyetemi tanár, találkoztak egy a társaság által szervezett burgen-
landi tanulmányúton, 1933-ban.76 Hassinger stratégiai és Bodo operatív 
vezetésével ekkortól kezdtek bele a munkába, amelyben a bécsi egyetem 
kultúrföldrajzosai, történészei, néprajzosai, germanistái mellett a tartomány 
természettudósai, levéltárosai, tanárai is részt vettek. S bár a szerzők több 
mint a fele Bécsből került ki, szerte Ausztriából és Németországból is színe-
sítették a gárdát. 

A munka azonban financiális és politikai okok miatt is elhúzódott, 
ugyanis az Anschluss előtti kormány gyanakodva nézte a projektet, mi-
vel számos náci párttag volt a szerzők között, Bodót is beleértve.77 Csak a 
náci hatalomátvétel után sikerült az atlasz megjelentetése, ekkor azonban 
Burgenland már csak papíron létezett, tehát e mű szimbolikusan is le-
zárta a tartományi földrajzi tudáslétrehozásának két világháború közötti 
időszakát. Ahogy Hassinger fogalmazott az előszóban: „Talán a Burgen-
land név mint a nagy német birodalombéli Ostmark egy részének táj-
megnevezése élhet tovább, mint egy öröksége egy tartománynak, amely 
1921-es ausztriai politikai betagozódása óta ismert volt. Atlaszunk erről a 
délkeleti tartományról ad tudást a Nagynémet Birodalomnak, emberéről, 
történelméről, kapcsolatáról a földdel, kultúr- és életformáiról. Ahogy a 
politikai Anschluss Burgenland számára a nemzetszocialista szellem te-
kintetében beteljesült, úgy teljesül be talán a nagynémet tudományhoz 
való csatlakozás ezen atlaszon keresztül.”78 Az atlaszra a „csak szolgálati 
használatra” bélyegző lenyomata került, s sok évig nem volt nyilvános, 
a belefektetett munka azonban hosszú távon időtállóvá tette. Grandiózus 
munka született, Bodo kézben tudta tartani a projektet, s főképp a térké-
pi részre igaz, hogy ideológiailag semleges anyagot tettek le az asztalra. 
Kivételt csupán a Der Volksboden im Zeitenwandel című térkép-összeállítás 

75  BODO, Fritz (Hrsg.): Burgenland (1921–1938) ein deutsches Grenzland im Südosten, Öster-
reichischer Landesverlag – Komissionsverlag, Wien, 1941.

76  SVATEK, Petra: Fritz Bodo – Atlaskartographie in den 1930er und frühen 1940er Jahren, 
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 2010, 323–338. p.; SVATEK, 
Petra: Burgenlandatlas, In: FAHLBUSCH, Michael – HAAR, Ingo – PINWINKLER, Alexander 
(Hrsg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften. Akteure, Netzwerke, Forschungsprogram-
me, De Gruyter, Oldenburg, 2017, 2057–2060. p.

77 SVATEK: Fritz Bodo…; SVATEK: Burgenlandatlas.
78 HASSINGER, Hugo: Vorwort, In: BODO (Hrsg.): i.m.

Burgenland földrajzi felfedezése

ProMino-1901-belivkesz.indd   115ProMino-1901-belivkesz.indd   115 2019. 07. 11.   16:40:552019. 07. 11.   16:40:55



116

képez. A korszellem főleg a szöveges mellékleten látszódik, így például 
Bodo antiszemitizmusa.79

Burgenland honosításának stratégiái – összefoglalás

Burgenland identitásának alapjaiban a földrajzi tartalom jelentette és jelenti 
ma is az egyik fontos elemét. A jelen tanulmány azt szemléltette, hogy a tar-
tomány létrejöttének körülményei között milyen stratégiák, milyen szereplők 
működtek a földrajzi tudáslétrehozás területén. Az egyéni tudományos mo-
tivációk, az elvárt-érzékelt társadalmi igények szerencsés módon találkoztak 
a politikai célokkal, így valóban hőskorát élte a tartomány földrajzi megis-
merése a két világháború között. A korszak kezdetét és lezárultát egyaránt 
egy-egy nagyobb vállalkozás reprezentálja; a megjelenésük közötti 21 évben 
elsősorban a honismereti, turisztikai lapok jelentették Burgenland földrajzi 
diskurzusának fórumát, amit a tartományi kormány is ösztönzött; a szűkebb 
értelemben vett tudományos kutatások a kezdeti néhány év lendülete után 
alábbhagytak.

A tartomány földrajzi tudásformálásának egyik célja természetesen Bur-
genland legitimációja volt, ami a történelemmel kéz a kézben történt, azon-
kívül a tartományt Ausztria földrajzi, majd Németország geopolitikai képé-
be kellett beilleszteni. Emellett honismereti, turisztikai motivációk működ-
tek elsősorban a helyi törekvések mögött, a tudáslétrehozás folyamata tehát 
nagyrészt tudatosnak mondható. Látható volt az is, hogy a terület két- vagy 
háromarcúsága egyaránt szolgálhatta a földrajzi identifikációs folyamatot, 
s a kezdeti időszakban, majd a náci felosztás idején egyidejűleg vezethetett 
egyes, szinte kizárólag külső tudásformálók esetében a tartomány életkép-
telenségének, felosztásának gondolatához. A német geopolitikai gondolko-
dásban a határtérség narratíva is tovább erősödött;80 Burgenlandot jól ösz-
sze lehetett kötni a délkeleti német geopolitikai ambíciókkal. Ugyanakkor 
elsősorban helyi nézőpontból volt fontos a tartomány alpi vonásainak és 
kapcsolatainak hangsúlyozása, amely elvétve a földrajzi névadások stratégi-
áiban is testet öltött. Ezzel szemben a tartományon kívüli osztrák szemlélők 
számára főként a nem-alpi, helyenként elismerten magyar karakterelemek 
felfedezése volt érdekes, mindenekelőtt a Fertő, annak is keleties, puszta-
karakterű térsége; névadással azonban ezt a tájat is honosítani lehetett. E 
szélsőségek között a harmadik stratégia a tartomány földrajzi lényegének 
megragadására a tartomány átmenetiségének megfogalmazása volt, amely 
szintén szerepet kapott az identitásépítésben, erre jó példa a tartományi 

79 BODO (Hrsg.): i.m.
80 A vasfüggöny leereszkedése után pedig szinte kizárólagossá vált.

Jankó Ferenc – Steven Jobbitt

ProMino-1901-belivkesz.indd   116ProMino-1901-belivkesz.indd   116 2019. 07. 11.   16:40:562019. 07. 11.   16:40:56



117

himnusz születésének története, illetve a pályázaton győztes mű első stró-
fájának refrénje: „Am Bett der Raab, am Heiderand”.81 Burgenland földrajzi 
felfedezése tehát a valóságban és képletesen is megvalósult, Burgenland leg-
alább annyira diszkurzív koncepcióvá vált, mint amennyire fizikai valóság 
mind a mai napig.

81  WINKLER, Gerhard J.: Das verordnete Landesbewußtsein, In: Beiträge zur Landeskunde 
des burgenlandisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Harald Prickler zum 60. Geburts-
tag, Burgenländische Forschungen Sonderband XIII., Eisenstadt, 1994, 493–505. p.

Burgenland földrajzi felfedezése

ProMino-1901-belivkesz.indd   117ProMino-1901-belivkesz.indd   117 2019. 07. 11.   16:40:562019. 07. 11.   16:40:56



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeGurmukhi-Bold
    /AdobeGurmukhi-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldCapt
    /AJensonPro-BoldDisp
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-BoldItCapt
    /AJensonPro-BoldItDisp
    /AJensonPro-BoldItSubh
    /AJensonPro-BoldSubh
    /AJensonPro-Capt
    /AJensonPro-Disp
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-ItCapt
    /AJensonPro-ItDisp
    /AJensonPro-ItSubh
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtCapt
    /AJensonPro-LtDisp
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-LtItCapt
    /AJensonPro-LtItDisp
    /AJensonPro-LtItSubh
    /AJensonPro-LtSubh
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldCapt
    /AJensonPro-SemiboldDisp
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AJensonPro-SemiboldItCapt
    /AJensonPro-SemiboldItDisp
    /AJensonPro-SemiboldItSubh
    /AJensonPro-SemiboldSubh
    /AJensonPro-Subh
    /Albertus-Bold
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlbertusMedium-Regular
    /Aldine401BT-RomanA
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmazoneHUNormal
    /AmeliaBT-Regular
    /AmericanGaramondHUBold
    /AmericanGaramondHUBoldItalic
    /AmericanGaramondHUItalic
    /AmericanGaramondHUNormal
    /AndaleMono
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /ArchitectureHUPlain
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArrusBT-Roman
    /Asrock7Segment
    /AT*Dawn-CastleBold
    /AT*Gatineau
    /AT*Gatineau-Bold
    /AT*Gatineau-BoldItalic
    /AT*Gatineau-Italic
    /AT*Kabana-Bold
    /AT*Kabana-Book
    /AT*Ottawa
    /AT*Ottawa-Bold
    /AT*Ottawa-BoldItalic
    /AT*Ottawa-Italic
    /AT*Switzerland
    /AT*Switzerland-Black
    /AT*Switzerland-BlackItalic
    /AT*Switzerland-Bold
    /AT*Switzerland-BoldItalic
    /AT*Switzerland-CondBlack
    /AT*Switzerland-Condensed
    /AT*Switzerland-CondensedBold
    /AT*Switzerland-CondensedBoldItalic
    /AT*Switzerland-CondensedItalic
    /AT*Switzerland-CondLight
    /AT*Switzerland-CondLightItalic
    /AT*Switzerland-Inserat
    /AT*Switzerland-Italic
    /AT*Switzerland-Light
    /AT*Switzerland-LightItalic
    /AT*Switzerland-Narrow
    /AT*Switzerland-NarrowBold
    /AT*Zurich-CalligraphicItalic
    /ATArial
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvenirLtPFL-Italic
    /AvenirLTStd-Light
    /BakerSignetHUNormal
    /BakerSignetPFLNormal
    /BankGothicBT-Medium
    /Baskerville
    /Baskerville-Bold
    /Baskerville-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Roman
    /Baskerville-Italic
    /BaskervillePFLBold
    /BaskervillePFLItalic
    /BaskervillePFLNormal
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweCn_PFL-Normal
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardFashionHUNormal
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BernhardModernHUBold
    /BernhardModernHUBoldItalic
    /BernhardModernHUItalic
    /BernhardModernHUNormal
    /BernhardModHUBold
    /BernhardModHUBold-Italic
    /BernhardModHUItalic
    /BernhardModHUNormal
    /BernhardTangoHUNormal
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniBlack-Regular
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Bodoni-Regular
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Botanical
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /Brush445-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CaslonBT-Bold
    /Castellar
    /CaxtonLtPFLItalic
    /CaxtonLtPFLNormal
    /CaxtonPFLBold
    /CaxtonPFLItalic
    /CaxtonPFLNormal
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharpentierRenaissancePro
    /CharpentierRenaissancePro-Demi
    /CharpentierRenaissancePro-Italic
    /Chiller-Regular
    /Circus
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonCondensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Cyrillic
    /CyrillicBold
    /CyrillicBold-Italic
    /CyrillicNormal-Italic
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /David
    /David-Bold
    /DavidTransparent
    /DayRoman
    /DayRoman-Expert
    /DejaVuSans
    /DejaVuSans-Bold
    /DejaVuSans-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed
    /DejaVuSansCondensed-Bold
    /DejaVuSansCondensed-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed-Oblique
    /DejaVuSans-ExtraLight
    /DejaVuSansMono
    /DejaVuSansMono-Bold
    /DejaVuSansMono-BoldOblique
    /DejaVuSansMono-Oblique
    /DejaVuSans-Oblique
    /DejaVuSerif
    /DejaVuSerif-Bold
    /DejaVuSerif-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed
    /DejaVuSerifCondensed-Bold
    /DejaVuSerifCondensed-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed-Italic
    /DejaVuSerif-Italic
    /Desdemona
    /DezenProRegular
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINPro
    /DINPro-Black
    /DINPro-BlackItalic
    /DINPro-Bold
    /DINPro-BoldItalic
    /DINPro-Italic
    /DINPro-Light
    /DINPro-LightItalic
    /DINPro-Medium
    /DINPro-MediumItalic
    /DiotimaLTStd-Italic
    /DiotimaLTStd-Roman
    /DokChampa
    /DomCasualBT-Regular
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dutch811BT-RomanD
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /ElegantGaramondHUBold
    /ElegantGaramondHUItalic
    /ElegantGaramondHUNormal
    /ElegantGaramondPFL
    /ElegantGaramondPFL-Bold
    /ElegantGaramondPFL-Italic
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpireBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasDmPFLNormal
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasUltPFL
    /Eras-Ultra
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /EyeballsBT-Regular
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FolioBT-Book
    /FootlightMTLight
    /Formal436PFLNormal
    /ForteMT
    /FrankfurterHigD
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicItcTEE-Book
    /FranklinGothicItcTEE-BookCondensed
    /FranklinGothicItcTEE-BookCondensedItalic
    /FranklinGothicItcTEE-BookItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataPFLNormal
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaLtHUItalic
    /FuturaLtHUNormal
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /GalliardHUBold
    /GalliardHUBold-Italic
    /GalliardHUItalic
    /GalliardHUNormal
    /GalliardPFL
    /GalliardPFL-Bold
    /GalliardPFL-BoldItalic
    /GalliardPFL-Italic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /GaramondCE
    /GaramondCEBold
    /GaramondCEItalic
    /GaramondHU
    /GaramondHUBold
    /GaramondHUBold-Italic
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Gentium
    /GentiumAlt
    /GentiumAlt-Italic
    /GentiumBasic
    /GentiumBasic-Bold
    /GentiumBasic-BoldItalic
    /GentiumBasic-Italic
    /GentiumBookBasic
    /GentiumBookBasic-Bold
    /GentiumBookBasic-BoldItalic
    /GentiumBookBasic-Italic
    /Gentium-Italic
    /GentiumPlus
    /GentiumPlus-Italic
    /Geometric231BT-RomanC
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSansCondensed-Bold
    /GillSansCondensed-Regular
    /GillSansExtraBold-Regular
    /GillSans-Italic
    /GillSansLight-Italic
    /GillSansLight-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-Regular
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic720BT-RomanB
    /GoudyBookletter1911
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyle-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleExtrabold-Regular
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Graeca
    /Graphos-Bold
    /Graphos-BoldItalic
    /Graphos-Italic
    /Graphos-Regular
    /Greek-Regular
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HaloweenUSRegular
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /H-AvantGardeBook
    /H-AvantGardeBookOblique
    /H-AvantGardeDemi
    /H-AvantGardeDemiOblique
    /H-Bembo
    /H-BemboBold
    /H-BemboBoldItalic
    /H-BemboItalic
    /H-Bodoni
    /H-BodoniBold
    /H-BodoniBoldItalic
    /H-BodoniItalic
    /H-BodoniPoster
    /H-BookmanDemi
    /H-BookmanDemiItalic
    /H-Corona
    /H-CoronaBold
    /H-CoronaItalic
    /H-Courier
    /H-CourierBold
    /H-CourierBoldOblique
    /H-CourierOblique
    /Hebraica
    /HellasTimesPlain
    /HelveticaHBlack
    /HelveticaHBold
    /HelveticaHNormal
    /HFetteFraktura
    /H-FranklinGotExtraCond
    /H-FranklinGothicCondensed
    /HFruti
    /HFruti-Black
    /HFruti-BlackItalic
    /HFruti-Bold
    /H-FrutigerBlack
    /H-FrutigerBold
    /H-FrutigerBoldItalic
    /H-FrutigerItalic
    /H-FrutigerLight
    /H-FrutigerLightItalic
    /H-FrutigerRoman
    /H-FrutigerUltraBlack
    /HFruti-Italic
    /H-Futura
    /H-FuturaBold
    /H-FuturaBoldOblique
    /H-FuturaBook
    /H-FuturaBookOblique
    /H-FuturaExtraBold
    /H-FuturaExtraBoldOblique
    /H-FuturaHeavy
    /H-FuturaHeavyOblique
    /H-FuturaLight
    /H-FuturaLightOblique
    /H-FuturaOblique
    /HGaramond
    /HGaramond-Bold
    /H-GaramondBold
    /HGaramond-BoldItalic
    /H-GaramondBoldItalic
    /HGaramond-Italic
    /HGatineau
    /HGatineau-Bold
    /HGatineau-BoldItalic
    /HGatineau-Italic
    /HGoudy
    /H-Goudy
    /HGoudy-Bold
    /H-GoudyBold
    /HGoudy-BoldItalic
    /H-GoudyBoldItalic
    /H-GoudyExtraBold
    /H-GoudyHeavy
    /H-GoudyHeavyItalic
    /HGoudy-Italic
    /H-GoudyItalic
    /HHelvetica
    /H-Helvetica
    /HHelvetica-Black
    /HHelvetica-BlackItalic
    /HHelvetica-Bold
    /H-HelveticaBold
    /HHelvetica-BoldItalic
    /H-HelveticaBoldOblique
    /HHelvetica-Condensed
    /HHelvetica-CondensedBlack
    /HHelvetica-CondensedBlackItalic
    /HHelvetica-CondensedBold
    /HHelvetica-CondensedBoldItalic
    /HHelvetica-CondensedItalic
    /HHelvetica-CondensedLight
    /HHelvetica-CondensedLightItalic
    /HHelvetica-Italic
    /HHelvetica-LightItalic
    /H-HelveticaOblique
    /H-HelvNarrow
    /H-HelvNarrowBold
    /H-HelvNarrowBoldOblique
    /H-HelvNarrowOblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HKorinna
    /HKorinna-Bold
    /HKorinna-BoldItalic
    /HKorinna-Italic
    /HKorinthia
    /HKorinthia-Italic
    /H-KuenstlerScript
    /H-LucidaSans
    /H-LucidaSansBold
    /H-LucidaSansBoldItalic
    /H-LucidaSansItalic
    /HoboStd
    /H-Optima
    /H-OptimaBold
    /H-OptimaBoldItalic
    /H-OptimaPlain
    /HOttawa
    /HOttawa-Bold
    /HOttawa-BoldItalic
    /HOttawa-Italic
    /HPalatino
    /HPalatino-Bold
    /H-PalatinoBold
    /HPalatino-BoldItalic
    /H-PalatinoBoldItalic
    /HPalatino-Italic
    /H-PalatinoItalic
    /H-PalatinoRoman
    /H-ParkAvenue
    /H-Plantin
    /H-PlantinBold
    /H-PlantinBoldItalic
    /H-PlantinItalic
    /H-Primous
    /H-PrimousBold
    /H-PrimousItalic
    /H-StoneSerif
    /HTimes
    /HTimes-Bold
    /H-TimesBold
    /HTimes-BoldItalic
    /H-TimesBoldItalic
    /HTimes-Italic
    /H-TimesItalic
    /HTimesNewRoman
    /HTimesNewRomanBold
    /HTimesNewRomanBoldItalic
    /HTimesNewRomanItalic
    /H-TimesRoman
    /Hu-BakerSignetBT-Roman
    /Hu-Harrington
    /Hu-Helvetica
    /Hu-Helvetica-Bold
    /Hu-Helvetica-BoldItalic
    /Hu-Helvetica-Italic
    /HuJuiceITC
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521Lt_PFL-Italic
    /Humanist521Lt_PFL-Normal
    /Humanist970BT-RomanC
    /Hu-MyriadRoman
    /Hu-MyriadRoman-Bold
    /Hu-MyriadRoman-BoldItalic
    /Hu-MyriadRoman-Italic
    /Hu-MyriadTilt
    /HuniNovareseBkBT
    /H-Univers
    /H-UniversBlack
    /H-UniversBlackOblique
    /H-UniversBold
    /H-UniversBoldOblique
    /H-UniversLight
    /H-UniversLightOblique
    /H-UniversOblique
    /Hu-ProseAntique-Bold
    /Hu-ProseAntique-Normal
    /HuxleyVerticalBT-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901BT-Light
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JansonSSi
    /JansonSSiBold
    /JansonSSiBoldItalic
    /JansonSSiItalic
    /JansonTextPFL
    /JansonTextPFL-Bold
    /JansonTextPFL-BoldItalic
    /JansonTextPFL-Italic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JungleFever
    /Junicode-Bold
    /Junicode-Italic
    /Junicode-Regular
    /Jupiter_Hun-Normal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KeypunchPlain
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KinoMT
    /KisBT-Roman
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Regular
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LiberationMono
    /LiberationMono-Bold
    /LiberationMono-BoldItalic
    /LiberationMono-Italic
    /LiberationSans
    /LiberationSans-Bold
    /LiberationSans-BoldItalic
    /LiberationSans-Italic
    /LiberationSerif
    /LiberationSerif-Bold
    /LiberationSerif-BoldItalic
    /LiberationSerif-Italic
    /LidoSTFCE
    /LidoSTFCE-Bold
    /LidoSTFCE-BoldItalic
    /LidoSTFCE-Italic
    /LidoSTFCondCE
    /LidoSTFCondCE-Bold
    /LifeBT-Roman
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lithograph-Bold
    /LithographHUBold
    /LithographLight
    /LithographLightHUPlain
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LLRubberGrotesque
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBrightDemibold
    /LucidaBrightDemiboldItalic
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBrightItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianHUBold
    /LydianHUBoldItalic
    /LydianHUItalic
    /LydianHUNormal
    /Magneto-Bold
    /MagyarLinBiolinum
    /MagyarLinBiolinumB
    /MagyarLinLibertineG
    /MagyarLinLibertineGB
    /MagyarLinLibertineGBI
    /MagyarLinLibertineGI
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothicSemilight
    /MalgunGothic-Semilight
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marigold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MEAN26Italic
    /MEAN26Serif
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetropolitainesD
    /Metrostyle-Bold
    /MetrostyleExtended-Bold
    /MetrostyleExtended-Regular
    /Metrostyle-Regular
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern20BT-RomanB
    /Modern-Regular
    /MomsTypewriter
    /MomsTypewriterHU
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Roman
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MrsEavesM
    /MrsEavesM-Bold
    /MrsEavesM-Italic
    /MrsEavesM-Petitecaps
    /MrsEavesM-Smallcaps
    /MS-Gothic
    /MSHei
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MurrayHillBT-Regular
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Mystical
    /Narkisim
    /NewBrunswick
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsSerifSkandCsehSzlov
    /NewsSerifSkandCsehSzlovBold
    /NewsSerifSkandCsehSzlovBoldItalic
    /NewsSerifSkandCsehSzlovItalic
    /NewsSerifSzlvLengyel
    /NewsSerifSzlvLengyelBold
    /NewsSerifSzlvLengyelBoldItalic
    /NewsSerifSzlvLengyelItalic
    /NewsSerifTrkRomn
    /NewsSerifTrkRomnBold
    /NewsSerifTrkRomnBoldItalic
    /NewsSerifTrkRomnItalic
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NovareseITCbyBT-Bold
    /NovareseITCbyBT-BoldItalic
    /NovareseITCbyBT-Book
    /NovareseITCbyBT-BookItalic
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /Nuptial-Regular
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OpenSymbol
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OrbitBHUNormal
    /OrganicaGMM-SemiserifRoman
    /OzHandicraftBT-Roman
    /OzzieBlack-Italic
    /OzzieBlack-Regular
    /PalaceScriptMT
    /Palatino
    /PalatinoBold
    /PalatinoBoldItalic
    /PalatinoItalic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PFL-Brush-445
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PlaybillBT-Regular
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PostAntiqua
    /PostAntiquaBold
    /PostAntiquaBoldItalic
    /PostAntiquaItalic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /PrimaSansBT-Roman
    /Pristina-Regular
    /QuarkInvisibles
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Ribbon131BT-Bold
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RomanaBT-Roman
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SchneidlerBlkPFLItalic
    /SchneidlerBlkPFLNormal
    /SchneidlerBT-Roman
    /SchneidlerLtPFLItalic
    /SchneidlerLtPFLNormal
    /SchneidlerMdPFLItalic
    /SchneidlerMdPFLNormal
    /SchneidlerPFLBold
    /SchneidlerPFLItalic
    /SchneidlerPFLNormal
    /ScotchRomanMTStd
    /ScotchRomanMTStd-Italic
    /Scriptina
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerlioLTStd
    /SharkToothUSRegular
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShotgunBlanksBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SlabFaceUSRegular
    /SnapITC-Regular
    /SourceSansPro-Black
    /SourceSansPro-BlackIt
    /SourceSansPro-Bold
    /SourceSansPro-BoldIt
    /SourceSansPro-ExtraLight
    /SourceSansPro-ExtraLightIt
    /SourceSansPro-It
    /SourceSansPro-Light
    /SourceSansPro-LightIt
    /SourceSansPro-Regular
    /SourceSansPro-Semibold
    /SourceSansPro-SemiboldIt
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato222PFLNormal
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /Street-Plain
    /Strider-Regular
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /ThryomanesNormal
    /TimesNewRomanHU
    /TimesNewRomanHUBold
    /TimesNewRomanHUBoldItalic
    /TimesNewRomanHUItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trajan-Bold
    /TrajanPro3-Bold
    /TrajanPro3-Regular
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trajan-Regular
    /Transitional511BT-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Typenoksidi
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /UniversExtended-Bold
    /UniversExtended-BoldItalic
    /UniversExtended-Medium
    /UniversExtended-MediumItalic
    /UniversLightCondensed-Italic
    /UniversLightCondensed-Regular
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /WeekdaysRomanSlant
    /WindsorBT-Outline
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601HUBold
    /ZapfHumanist601HUBoldItalic
    /ZapfHumanist601HUItalic
    /ZapfHumanist601HUNormal
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




