
KILÁTÓ 1 

A Duna menti tartományok 
és megyék együttműködése 

Bács-Kiskun megye meghívására 1994. január 18-án Baján ülésezett a Duna Menti 
Tartományok és Megyék Kulturális és Tudományos Munkabizottsága. Az ülésen 
német, osztrák, szlovák, magyar, horvát, román és bolgár munkabizottsági tagok 
részvételével vitatták meg a dunai régió kulturális és tudományos együttműködé-
sének lehetőségeit, legfontosabb feladatait. E beszámoló írója Fejér megye képviselő-
jeként vett részt a munkabizottsági ülésen. 

A forrástól a torkolatig egy térképlapon 

A munkabizottság elnöke, Dr. Georg Schmitz, a Bécsi Egyetem tanára bemutatta a 
Duna menti tartományokról és megyékről készült térképet. E térkép elkészítését 1991 
novemberében a munkabizottság krems-i ülésén határoztuk el. Az új térképlapon a 
fekete-erdei forrástól a dobrudzsai torkolatig együtt ábrázolták a Duna menti német, 
osztrák tartományokat, a magyar, román és bolgár megyéket, valamint a munkabi-
zottság 1990-es megalakulása óta tartományból önálló országgá előlépett 
Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot, Szerbiát és Moldáviát. Közülük a balkáni 
háborút kirobbantó, embargóval sújtott Szerbiát 1992 óta nem hívják meg a bizottsági 
ülésekre. Csehszlovákia 1993. január l-jén bekövetkezett kettéválásával az addig 
közös állam Duna szakasza teljes egészében Szlovákiához került, így Csehország, 
mint nem dunai állam, csupán megfigyelőként képviselteti magát a munkabizottság-
ban. Ugyanez a státusa Baden-Württembergnek is, ahol a Duna ered. A térkép hátlap-
ján valamennyi Duna menti tartományról, megyéről, országról tájékoztató adatokat 
olvashatunk (terület, népességszám, főváros). Megtudhatjuk innen azt is, hogy a 
tartomány, megye vagy az ország jogi kereteit milyen alkotmány, törvény vagy 
statutum határozza meg, illetve melyek a legfőbb államigazgatási szerveik, testületeik, 
személyeik. A térkép elkészítéséhez szükséges adatokat a munkabizottság tagjai 
állították össze, a térképszerkesztést és a kivitelezést a Bajor Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztérium munkatársai végezték. 

Ha a térképre tekintünk, látjuk, hogy a Duna a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig a 
gazdasági-társadalmi-politikai fejlődésnek különböző lépcsőfokain álló területeket 
köt össze. Ahogy a nagy folyam végighömpölyög ezen a hatalmas területen, úgy 
kellene azt a gazdasági, a kulturális és a tudományos élet vérkeringésének is átjár-
nia. A térkép bemutatását követően a munkabizottság elnöke ismertette a Duna menti 
tartományokról, megyékről, országokról készült kiadványt, amely az alsó-ausztriai 
tartományi kormány hivatalának gondozásában a bajai tanácskozásra jelent meg 
német nyelven. Az összeállítás az érintett területek legfontosabb statisztikai adatairól, 
földrajzi jellemzőiről, gazdasági életéről, közigazgatásáról és történetéről tájékoztat. 
Természetesen megtalálható benne a több mint 50 km-es Duna szakasszal rendelkező 
Fejér megye bemutatása is. 



Horvátország lerombolt műemlékeiért 

A munkabizottság 1992 novemberében Eszéken megrendezett ülésének, majd a 
tartományi főnökök és a megyei közgyűlési elnökök 1993 októberében Pozsonyban 
tartott megbeszélése eredményeként a délszláv háborúban lerombolt horvátországi 
műemlékek helyreállítására tett felajánlásokról számolhatott be a munkabizottság 
elnöke. Megtudtuk, hogy a Bajor Szabadállam 95000 német márkával járul hozzá a 
ludbergi restaurátorműhely létrehozásának költségeihez. Ezen felül a münchen-
freisingi érsekség 150000, a bambergi érsekség 20000 márkát ajánlott fel e célra. 
Münchenben horvát restaurátorok képzését vállalják. A háborúban megsérült tárgyak 
Bajorországban történő restaurálását is felajánlották. Ugyanakkor bajor restaurátoro-
kat küldenek három hónapra a ludbregi restaurátorműhelybe. 

Bécs a több aknatalálatot is kapott eszéki színház restaurálásának támogatását vállalta. 
Boeo Biákupií Zágráb alpolgármestere arról számolt be, hogy Alsó-Ausztria 700000 Schil-
ling támogatást ad az Eszéken épülő restaurátorműhely berendezéséhez. BiSkupiő úr azt is 
megemlítette, hogy az eszéki Vár Szent Mihály templomának három barokk oltára is 
erősen megsérült az aknatűzben. Ezek restaurálását még senki nem vállalta. 

A dunai kulturális útvonal terve 

Domencio Ronconi úr Strasbourgból az Európa Tanácstól érkezett Bajára. Az Eu-
rópa Tanács által az utóbbi években szorgalmazott és támogatott európai kulturális 
utakról és a dunai kulturális útvonal tervéről tartott előadást a munkabizottságban. 
Megtudtuk tőle, hogy az Európa Tanács kezdeményezésére földrészünkön már 
számos kulturális útvonalat feldolgoztak, elfogadtak, azok sokoldalú megismerését a 
kutatás, a tapasztalatcsere, az oktatás, a műemléki helyreállítás, az idegenforgalom 
számára ajánlják. Ilyen a Spanyolországba irányuló Santiago de Compostela-i zarán-
dokút, amelyhez olasz javaslatra a Rómába és Jeruzsálembe vezető zarándokút is 
odakerült. A ciszterci szerzetesrendből kezdeményezték a nagy európai kolostorok 
útvonalát. Európa északi részének útvonala a viking-út és a hanza-út. Kimunkált és 
elfogadott a kelta-út, a selyem út, a barokk-út, a zene iránt érdeklődök Mozart-
Utvonala, a parkok és kertek- valamint a vidéki lakóhelyek, paraszti települések útvo-
nala. Rövidesen három új kulturális útvonal nyílik: a művészeti migráció-, a huma-
nizmus- és a cigány-útvonal. 

Ezekhez kapcsolódna az Európa Tanács terveiben a dunai kulturális útvonal, 
amely a Duna-menti tartományok, megyék, városok gazdag történeti-építészeti 
hagyományát, természeti értékeit tárná fel, mutatná be. A Duna-vidék kulturális és 
művészeti emlékei, városai, várai, kolostorai Regensburgtól, Passauig, Melktől 
Klosterneuburgig vagy Bécsig jól ismertek. Érdekünk, hogy az Európa Tanács dunai 
kulturális útvonalának tervébe a Bécstől keletre, délkeletre eső Duna-szakasz értékei, 
Hainburg, Dévény, Pozsony, Mosonmagyaróvár, Győr, Révkomárom, Esztergom, 
Visegrád, Szentendre, Budapest, Ráckeve, Dunaújváros, Dunaföldvár, Szekszárd, Baja 
és Mohács megtekintésre méltó látnivalói is bekerüljenek. Mohácstól délre a Dunán a 
szerbiai embargó miatt ma alig van forgalom. Európa érdeke, hogy a délszláv háború 
befejezése után a horvát-, a szerb-, a román- és a bolgár Duna-szakasz is valóban az 
európai kulturális útvonal részévé váljon. 

A bajai tanácskozás végén Dr. Aldemar Schiffkorn, Felső-Ausztria képviselője beje-
lentette, hogy az 1994. évi tartományi kiállítást a Dunáról rendezik Engelhartszellben. 
A Duna Menti Tartományok és Megyék Kulturális és Tudományos Munkabi-
zottságának következő ülését ezért Felső-Ausztria rendezi, s a munkabizottság tagjai-
nak alkalma nyílik a nagyszabású Duna-kiállítás megtekintésére. 

Lukács László 
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