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Bevezetés

A cím bizonyos tekintetben magyarázatra szorul, hiszen magában az EKF elnevezésében is a „(fő)város” 
szó szerepel, vagyis urbánus térségeket érhet az a megtiszteltetés, hogy egy éven át – különböző anyagi 
támogatásokat élvezve –, mint az európai kulturális sokszínűség egy-egy kiemelkedő színtere kerülhetnek a 
figyelem középpontjába. Kulturális szempontból azonban sok esetben fejlesztésre szorulnak, vagyis Európa 
kulturális térképének periférián helyezkednek el. Ennek oka sokrétű, szerepet játszik benne a kedvezőtlen 
földrajzi fekvés, a kulturális funkciók korábbi alárendeltsége, az európai kötődés bizonytalansága (Isztam-
bul esetén), alacsony népességszám (Pécs), hiányzó vagy rossz „reklám”, kulturális-vallási-nemzetiségi 
törésvonalak. A tanulmány három, településföldrajzi szempontból urbánus, de kulturális funkciók tekinte-
tében egy skála különböző pontjain álló települést mutat be. Címadásunkkal erre akartunk utalni: Essen 
a kultúra korábbi alárendeltsége, Pécs a méreteiből fakadó „láthatatlansága”, Isztambul európai perem-
helyzete miatt tekinthető szerintünk bizonyos értelemben „kultrurális”-nak.

Az „Európa Kulturális Városa” alapgondolat 1983-ban, az akkori görög kultuszminiszter Melina Mercouri 
fejében fogalmazódott meg, majd az Európai Tanács 1985-ben ítélte oda első ízben a címet, azzal a céllal, 
hogy az európaiakat közelebb hozza egymáshoz. Ez a rendezvény nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy 
előtérbe állítsa a kontinens kulturális sokszínűségét. 1992-ben a Maastrichti Szerződésben is megfogal-
mazásra kerültek ezek a célkitűzések, így azóta minden évben más európai ország adja Európa Kulturális 
Fővárosát (továbbiakban EKF), amely elnevezés 1999-ben került be a köztudatba.

A kezdetben 2004-ig tervezett projektsorozat egyre nagyobb figyelmet kapott Európa polgárai részéről, 
így változásokkal átszőve, de tovább folytatódott a kultúrák találkozásának lehetőségét biztosító program. 
Más, hasonló jellegű rendezvénysorozattól nagyságában és megjelenésében tér el, hiszen magas művészi/
művészeti színvonalat feltételez. Az évek során a projekt úgy fejlődött tovább, hogy eredeti célja nem vál-
tozott, azaz továbbra is kitüntetett figyelmet szentelt Európa kulturális gazdagságának, sokszínűségének 
és azonosságainak, az egymás iránti tolerancia biztosításának, illetve az „európai polgár” érzés megterem-
tésének. Ezek az Európai Unió (továbbiakban EU) legfőbb prioritásai közé tartoznak, éppúgy, mint a kultúra 
fejlesztése, amely a stratégia harmadik legfontosabb eleme.1

A programsorozat volumenében bekövetkező növekedésnek köszönhetően az ezredfordulón egy főváros 
helyett tíz európai város mutathatta be kulturális értékeit, majd 2005-től már minden tagország számára 
biztosított a megjelenés lehetősége. 2007-től évente két ország delegálhat potenciális jelöltet. 2009-től 
egy régi és egy újonnan csatlakozott tagország kéz a kézben biztosíthatja nemzetének/nemzeteinek meg-
ismerését Európa és a világ számára. 2011-től még egy érdekesség tarkítja majd a kulturális fővárosok 
programjait, hiszen ekkortól már a tagországok városai együtt fogják szervezni a programokat.

A 25 éves jubileum szintén sok tekintetben eltér az eddig megszokottól. Nem csupán abban különleges 
2010, hogy három város nyerhette el a címet, hanem abban is, hogy a tagországok mellett lehetőséget 
teremtett Európai Unión kívüli ország bemutatkozására is – erre 2010 előtt csupán két alkalommal volt 
eddig példa2 –, amely egyfajta gesztust jelent részéről az előcsatlakozási fázisban levő Törökországgal 
szemben.

1  European Agenda for Culture: a 2007 májusában kidolgozott stratégia a kulturális sokszínűséget, az interkulturális 
párbeszédet, a kultúrát, mint a kreativitás motorját, és mint a nemzetközi kapcsolatok kulcselemét helyezi a középpontba.

2  Van lehetőség nem EU-tag kiválasztására is, ehhez a Tanács egybehangzó véleménye szükséges, így volt Európa egyik 
kulturális fővárosa 2000-ben az izlandi Reykjavík, 2008-ban a norvég Stavanger is.
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A kiválasztás mechanizmusa szintén változásokon ment keresztül, hiszen a feltételek meglehetősen 
sokrétűek: az aspiráló városok átfogó programot dolgoznak ki, amely megfelel az előírt kritériumoknak, 
miszerint a tervezett projekteknek a város gazdasági, kulturális és szociális fejlődésében meghatározó 
szerepet kell betölteniük. Ezzel megteremtik egy hosszabbtávú együttműködés megvalósulásának alapját, 
úgy mint az EU-n belüli mobilitást, a dialógus elősegítését az európai kultúrkörön belül és más területek-
kel. A jövőben az Európai Unió elvárja, hogy a következő fővárosok kitüntetett figyelmet szenteljenek a 
városok és régióik hosszútávon fenntartható kulturális fejlődésének, illetve előrevetíti egy ellenőrzési fázis 
bevezetését is. 

Korábban egy adott ország választhatta ki kulturális fővárosát, majd később már az Európai Unió is 
jelentős szerepet vállalt ebben, hiszen a bizottság, az európai parlament, a tanács és a régiók bizottsága 
– legkésőbb a rendezvények megkezdése előtt négy évvel – ajánlást fogalmaz meg az érintett tagország-
ok számára, amelyben biztosítja őket támogatásáról. A Bizottság minden évben felállít egy zsűrit, amely 
jelentést dolgoz ki az előterjesztett kinevezésekről. Az Európai Parlament a bizottsági jelentések alapján 
állást foglal a kinevezéssel kapcsolatban. A tanács ez utóbbit, valamint a zsűri véleményét szem előtt tart-
va nyilvánít véleményt.

A 2010-es év címnyertesei a városok három – több szempontból is – meglehetősen eltérő típusát kép-
viselik. A legszembetűnőbb különbség talán a méretek tekintetében mutatkozik. Essen egy európai érte-
lemben vett középváros, azonban a Ruhr-vidék központjaként egy egész térséget képvisel. Pécs magyar 
viszonylatban nagyvárosnak számít ugyan, de európai dimenzióban csupán a középváros kategóriába sorol-
ható. Isztambul pedig egyértelműen a megaváros típusát képviseli, amely sajátos fekvésének köszönheti 
minden időszakban betöltött stratégiai szerepét.

Történelmi fejlődését tekintve a német település az egykori iparvidéket testesít meg, mely a gazdasági 
szerkezetváltás során nyerte el mai képét. Ezzel szemben Pécs jóval régebbi és színesebb múltra tekinthet 
vissza, ugyanis már a Római Birodalom idején is jelentős kereskedelmi központként funkcionált – elsősor-
ban kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően. Isztambul több ízben birodalmi központ volt, napjainkban 
pedig Törökország és egyben Európa (!) legnagyobb városaként tarthatjuk számon. 

Mint az látható, különbségek egész sorát vonultathatnánk fel, melyek ismeretében elsőre a 2010-es 
kulturális főváros éven kívül látszólag semmi sem kapcsolja össze a településeket. A sort rögtön kezdhet-
nénk azzal, hogy Törökország, sőt, maga Isztambul is két kontinensen fekszik. Felmerülhet hát a kérdés, 

1. ábra: Európa 2010-es kulturális fővárosainak földrajzi elhelyezkedése
Forrás: Kovács G. alaptérképe nyomán a szerzők szerkesztése

hogy egyáltalán szükséges, vagy 
lehetséges-e Európa – és az eu-
rópai kultúra – részének tekinte-
nünk, és ha igen miért? Ha azon-
ban jobban megvizsgáljuk a vá-
rosokat, legalább három kapcso-
lódási pontot mégis említhetünk: 
az EU-tagság, illetve annak lehe-
tősége, a kulturális sokszínűség 
(azon belül is kiemelten a török 
jelenlét), valamint Essen és Pécs 
esetében a nehézipar (elsősor-
ban a bányászat) szerepe, ennek 
nyomán a szerkezetváltási prob-
lémák mindenképpen említést 
érdemelnek. 
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A tanulmány célja az EKF programsorozatban történt elvi változások nyomon követésén túl napjaink-
ban a címhez kapcsolódó célok és elvárások ismertetése, továbbá Európa 2010. évi kulturális fővárosainak 
bemutatása, összevetése. Kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy Európa három, sok tekintetben mar-
kánsan különböző kulturális főszereplője a gyakorlatban hogyan, milyen eltérésekkel valósítja meg az EU-
határozatban3 rögzített elveket. Górcső alá vesszük, hogy az egyes városok az EKF-alapgondolat mely ele-
meit, elveit képviselik, mennyire valósul meg köztük a kooperáció, milyen nehézségekkel kerültek szembe 
a kiválasztás óta, milyen kritikát fogalmazhatunk meg a tervezés, kivitelezés kapcsán, illetve miben más 
2010, mit ad ez az év a címnyerteseknek és az idelátogatóknak.

Essen a Ruhr-vidékért

Essent (és a Ruhr-vidéket) 18 német város közül választották ki, 2006. április 11-én. A másik nagy esélyes 
Görlitz-Zgorzelec (szászországi német-lengyel testvérváros) pályamunkája volt, azonban nagy meglepetés-
re olyan kandidálókat is maga mögé utasított, mint például Potsdam, Köln vagy Bréma, melyeket sokkal 
inkább tekintett jelentősnek kulturális értelemben a helyi és az európai közvélemény. Valójában a nyertes 
pályázat mögött az egész gigantikus iparvidék állt, melynek nevében Essen városa vállalta fel a zászlóvivő 
szerepét („Essen a Ruhr-vidékért”).�

A mai Németország Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartományában elterülő Ruhr-vidék a 19-20. szá-
zadi német indusztrializáció kulcsterülete, magja volt, és világszerte az ipari táj és az ország ipari fel-
emelkedésének jelképévé vált. Az 1950-es évek végén megjelenő, majd egyre súlyosbodó válság azonban 
drasztikus leépítésekhez és üzembezárásokhoz vezetett. A 20. század második felében látványosan leépülő 
helyi nehézipar súlyos ökológiai, ökonómiai, szociális és városépítészeti gondokkal küzdő régiót hagyott 
hátra, melyben a szerkezeti átalakulás napjainkban is zajlik.

3  2009-ig az 1419/1999 EK határozat, majd 2010-től az 1622/2006 EK határozat.
4  Eddig egyetlen esetben engedték meg nagyobb, összefüggő terület pályázatát: 2007-ben Luxembourg Nagyrégió néven 

a városon kívül az egész ország, valamint a szomszédos tartományok együttesen nyerték el a címet.

Az 1980-as évekre a térség mély válságba 
süllyedt, nem csak gazdasági, hanem álta-
lánosabb, társadalmi értelemben is depresz-
sziós területté vált. Az okok egyértelműen 
a mindaddig szilárdnak tűnő gazdaság hosz-
szú távú monotonitásából és a hirtelen be-
következő változásokból eredtek. Ennek a 
régiónak kellett új perspektívákat teremte-
ni, mely kifejezetten nagy kihívásnak bizo-
nyult.

A „Ruhr-vidék” kifejezés hallatán sokan 
még ma is acélra, szénre és füstölgő gyár-
kéményekre asszociálnak. A régió 2010-ben 
lehetőséget kap rá, hogy ezeket a mélyen 
gyökerező képeket átformálja az emberek 
fejében. Ehhez pedig egy markánsan megfo-
galmazott, hihetően kommunikált új imázsra 
van szükség, amelyre kiváló alkalmat kínál 
az Európa Kulturális Fővárosa kezdeménye-
zés, hiszen több egyedi vonást is felsora-
koztatva mutatja be a sokszínű városhalmaz 
megújulását.

1. kép: A Ruhr-vidék egyik fő jellegzetssége az ipari örökség 
kreatív újrahasznosítása. Képünkön  az egykori Zollverein bá-
nyaüzem területén kialakított jégpálya látható
Forrás: Klaus Windmüller felvétele (2010)

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=12148
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=12148
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Annak, hogy a Ruhr-vidéket alkotó települések közül pont Essen lett a kiválasztott, több oka is van. Egy-
részt földrajzi fekvésével magyarázható, hiszen a régió közepén helyezkedik el. Ezen kívül népességszámát 
tekintve is kiemelkedik társai közül, hiszen Dortmunddal együtt a terület két legnagyobb települését je-
lentik, egyenként mintegy 600 000 fővel. E két alapvető adottság mellett azonban fontos szerepet játszott 
a kiválasztás során, hogy Essen demográfiai összetétele kiválóan szemlélteti a régió kulturális-nemzetiségi 
sokszínűségét, illetve a város példaértékűen kezeli az integráció kérdését. A település – melyet korábban 
egyértelműen a szénbányászat és a Krupp Acélművek fémjeleztek – napjainkban a Ruhr-vidék kulturális és 
művészeti központja is, melyet épített öröksége (székesegyház, zsinagóga, Hügel villa stb.) és neves kultu-
rális létesítményei (filharmónia, operaház, színház, galériák, kiállítótermek stb.) révén érdemelt ki. Külön 
kiemelendő a Zollverein egykori bányaüzeme, mely napjainkban az UNESCO Világörökség részét képezi. 
Mindezeken kívül pedig két olyan nemzetközi jelentőségű intézménynek (Folkwang Múzeum és Folkwang 
Főiskola) ad otthont, melyek a „Folkwang”5 eszméjét testesítik meg, vagyis az élet és a művészet együtt-
élését, összeférhetőségét (grizzo, N. et aL. 2008).

A pályázatban és a rendezvényekben is az Essen mögött álló mintegy 5,2 millió főt számláló konurbációt 
53 város, illetve községi rangú település alkotja. Európa-szerte ismert terület, mint a kontinens egyik leg-
nagyobb hagyományokkal rendelkező iparvidéke, imázsához azonban ebből adódóan számos negatív elem 
is társul. Essen pályázata éppen ezért két központi elemre épült: 

egyrészt a Ruhr-vidék, mint Európa egykori legnagyobb nehézipari régiója szeretne úgy bemutatkozni, 
mint újonnan kialakult kulturális metropolisz („Ruhr Metropol”);

másrészt pedig, mint egy Európa szívében fekvő bevándorlási célrégió pályázott a címre.

5  A „Folkwang” eszméje Karl Ernst Osthaus, mecénás és gyűjtő nevéhez fűződik, aki a 19. század végén alapította meg a 
Folkwang Múzeumot. Halálát követően a gyűjteményt Essen városa vásárolta meg a családtól, majd kibővítve megalapította az 
új Folkwang Múzeumot, mely napjainkban Németország legrégebbi 19-20. századi művészeti gyűjteményeinek egyike (Böttcher, 
D. 2002 p. 278.).

•

•

2. kép: Ismét a Zollverein: az egykori 
szénosztályozóban kialakított Rurh-mú-
zeum mozgólépcsője. A belsőépítészet 
önmagában is látványosságnak számít
Forrás: Klaus Windmüller felvétele, 2010

A 2010-es eseménysorozat mottói is egyértelműen a gazdasági 
szerkezetátalakulást, a funkcióváltást, illetve a több szempont-
ból bemutatható – részben nemzetiségi – sokszínűséget igyekez-
nek kifejezni, messzemenőkig eleget téve az Európa Kulturális 
Fővárosa cím odaítélése szempontjából fontosnak tartott kri-
tériumoknak, célelőirányzatoknak. Essen pályázatban szereplő 
jelmondata az „Átalakulás a kultúra által – Kultúra az átalakulás 
által” („Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel”) arra utal, 
hogy Európa hasonló helyzetben levő, hasonló adottságokkal 
rendelkező régiói számára példaként szolgálhat a Ruhr-vidék, 
hogy miként lelheti meg egy monofunkciós iparvidék gazdasági 
szerkezetváltásának egyik alapvető mozgatórugóját a kultúrá-
ban.

Essen másik mottója: „Felfedezni. Megélni. Bejárni.” 
(„Entdecken. Erleben. Bewegen.”), melynek hátterében meg-
búvó jelentés szintén a fentiekben már kifejtetteket erősíti, 
vagyis ösztönözni próbálja az ide látogatókat arra, hogy meg-
ismerjék a helyi történelmet, próbálják átélni azt, és ennek 
kapcsán pedig tekintsék meg az egykori ipari emlékeket (aBeck, 
S. et aL. 2007).

1850 előtt a Ruhr-vidéknek nem volt múltja – legalábbis nem 
igazán voltak városi jellegű hagyományai, értékes épített örök-
sége. Az ipar hanyatlása után hátra maradt emlékeket pedig 
rögtön el akarták bontani, hiszen ekkor a régió válságának táj-
képromboló, funkcióját vesztett szimbólumait látták bennük. 
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Szerencsére még időben felismerték azt az ambivalens tényt, hogy ipar nélkül a Ruhr-vidék semmi, nincs 
más, amire büszkék lehetnének a „Pott”� lakói. Ebből az örökségből építkezve kell hagyományokat, közös-
séget teremteni a régióban.

A rehabilitált, műemlékvédelem alá helyezett, sokszor különleges, egyedi szépségű építmények ma régió 
szerte az „Ipari Kultúra útja” (Route Industriekultur) részét képezik, mint turisztikai termékek. Az 1990-
es évek második felétől fokozatosan megjelenő kíváncsi, majd meglepett turisták látványa szintén nagy 
szerepet játszott abban, hogy a régió és lakossága újra önmagára talált. 

A Ruhr-vidék története egyben a bevándorlók története is. 150 év leforgása alatt mintegy négy millió 
külföldi vendégmunkás érkezett a területre (elsősorban kelet-európaiak, törökök, olaszok, illetve háborús 
menekültek). Napjainkban is több mint 140 nemzetiség él itt. A mintegy 5,2 millió fős lakosságból 600 
ezren nem rendelkeznek német útlevéllel.� Ez a kulturális sokszínűség szintén a „ruhriak” sajátja. Sőt, 
tágabb értelemben véve a felmenőit tekintve szinte mindenki rendelkezik a régióban olyan gyökerekkel, 
melyek miatt bevándorlónak minősíthető.

2006-ban alapította meg Essen Város Önkormányzata, a Regionalverband Ruhr (a Ruhr-vidéket alkotó 
települések képviseletében), Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány és az Initiativkreis Ruhr (civi-
lek képviseletében) a RUHR.2010 GmbH-t (gaSSDorF, D. et aL. 2005). A szervezet igazgatását az általános 
menedzsment és a művészeti vezetés végzi. Előbbi feladata a marketing, a turizmus, az európai cserekap-
csolatok, az adminisztráció, a pénzügyek és a támogatások koordinálása és figyelemmel követése. A part-
nerekkel történő együttműködés, valamint a lokális és regionális szintű kulturális struktúrák fejlesztése 
szintén a hatáskörébe tartozik. 

A művészeti vezetést tekintve talán a legfontosabb annak személyzeti állománya, a művészeti igazgatók 
megemlítése, akik közismert személyiségek8 és különböző témakörökért felelősek, mint például a kulturá-
lis kínálat vagy a kreatív gazdaság. Feladataik közé alapvetően a 2010-es eseménysorozat európai szintű 
menedzselése tartozik (gaSSDorF, D. et aL. 2005).

A kulturális főváros év programjához a projektötletek három forrásból érkeztek: a civilektől (egyéni 
projektek és rendezvények), a városoktól, illetve azok egyéb kulturális intézményeitől, valamint a minden 
évben hagyományosan megrendezésre kerülő bochumi Ruhr Triennale rendezvénysorozat szervezőitől. 

Essen és a Ruhr-vidék mintegy 65,5 millió eurós büdzséből gazdálkodhat 2006-2010 között. Ebből 12 mil-
lió eurót a Regionalverband Ruhr (a továbbiakban: RVR), 6 millió eurót Essen városa, 12 millió eurót Észak-
Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány, 17 millió eurót a Német Szövetségi Állam, 17 millió eurót a Ruhr-
vidék nagyvállalatai szponzorálnak, míg 1,5 millió eurós támogatást nyújtott az Európai Unió. Mindezen 
költségvetést még egyéb forrásokból összesen 78 millió euróra szándékoztak kiegészíteni, mely terveket 
az időközben mélypontját elérő gazdasági válság azonban jócskán megnyirbált. A financiális nehézségekkel 
koránt sincs egyedül, ugyanis a másik két város szintén hasonló bonyodalmakba ütközött, sőt, a magyaror-
szági Pécs előkészületeit szerencsétlen egybeesések sora tarkította. 

Pécs, a „határtalan város”

A pályázat kiírásakor tizenegy magyarországi település szállt ringbe a kulturális főváros címért, köztük 
Budapest és a régióközpontok, illetve jelentősebb középvárosok. A 2005-ös második fordulóba hét aspiráns 
jutott, köztük Pécs is, majd 2006 nyarán kormánydöntés született, hogy a Dél-dunántúli régió központja 
lett a verseny nyertese. Ezt követően ugyanazon év novemberében az Európai Bizottság is megerősítette a 
magyar határozatot, így Essennel és Isztambullal közösen, három pillérre támaszkodva építik fel a 25 éves 
jubileumi évet.

6  A Ruhr-vidék helyi elnevezése, Pott vagy Ruhrpott.
7  Kulturális Főváros Ruhr-vidék 2010 Fórum, 2008.07.09., Bochum (Einwohnermeldeamt adatai alapján).
8  Aslı Sevindim (írónő), Steven Sloane (zenész), Prof. Karl-Heinz Petzinka (építész), Prof. Dieter Gorny (zenész).
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Pécs Magyarország déli részén, a horvát határhoz közel (35 km) fekvő település, mintegy 157 ezer fős 
lakossággal. A Mecsek hegység déli előterében fekvő város természeti adottságai (földrajzi elhelyezkedés, 
éghajlat, vízrajz, eltérő tájtípusok találkozása, egyedi flóra- és faunaelemek) már kezdetektől fogva meg-
határozó tényezőt képeztek a népesség megtelepedésében. 

Ennek is köszönhető, hogy történelme egészen a római korig nyúlik vissza, amikor Pannonia Valeria pro-
vincia centrumaként, Sopianae néven kereskedőváros volt. A középkorban püspöki székhely, amelyet latin 
(Quinque Ecclesiae) és német neve (Fünfkirchen, azaz öt templom) is hűen tükröz. A település kulturális 
jelentőségét bizonyítja, hogy 1367-ben V. Orbán pápa jóváhagyásával Nagy Lajos egyetemet alapított itt. 

A kívülről érkező hatások egyik jelentős elemét a 16-17. század folyamán az oszmán hódoltság jelen-
tette: ekkor balkáni típusú kereskedővárossá formálódott. A törökök kiűzését és a Rákóczi-szabadságharcot 
követően az elnéptelenedett területekre dél-német tartományokból érkeztek telepesek, akik a már jelen-
levő magyar és délszláv lakosság mellett szintén hatást gyakoroltak a későbbi fejlődésre. 

A 19. század a gazdaság és a kultúra területén további előrelépést jelentett, hiszen rábukkantak a Me-
csekben az ország legnagyobb feketeszén készletére és megkezdték annak kiaknázását is. Ezt a fejlődést 
az I. világháború vetette vissza, majd a II. világháborút követően megindult Pécsett a szocialista iparo-
sítás (elsősorban a bányászat területén) és a város Magyarország egyik ipari központjává nőtte ki magát. 
Újabb törést jelentett a település életében a rendszerváltás, hiszen a szekunder szektor leépülése (szén- 
és uránércbányák, kesztyűgyár stb. bezárása) komoly válságot és változást idézett elő, melyből Pécsnek 
máig nem sikerült ténylegesen kilábalnia. Az ismételt felemelkedés lehetőségét a szolgáltató szektor és az 
egyetem jelenléte, illetve a tudásgazdaságra alapozott negyedik, kvaterner szektor biztosíthatja (trócSáNyi 
a. 2008), amelynek fejlődésében az elnyert EKF-címnek is fontos szerep jut. Nem véletlen tehát, hogy el-
sődleges céllá vált a város és a kulturális élet fejlesztése, a megfelelő infrastruktúra kiépítése, a regionális 
központi szerepkör erősítése, egyúttal az ország decentralizációs folyamataiban pozitív irányú változások 
előidézése, a főváros-központúság mérséklése – előbb rövid-, majd a későbbiekben hosszútávon is. 

Ugyanakkor kiemelt szerepet kap a városiasság felfedezése, a közterek közösségi térré formálása, a 
természetközelség előtérbe helyezése – hiszen Pécs beleépült a természetbe (takátS J. 2004). Emellett 
multikulturális szerepkörével – amely a történelmi fejlődésében nyomon követhető változások hozománya 
– méltán biztosítja az EKF alapvető kezdeti célját, kiegészülve azzal az egyediséget hangsúlyozó jellem-
vonással, hogy Európa egyik legismeretlenebb részének határán fekszik – és feküdt egész történelme fo-
lyamán –, így valódi kaput jelent a Balkán irányába. Ez magával hozta a különböző szokások és művészeti 
ágak sokféleségét, amely a vallások és az oktatás területén is tetten érhető, így például a horvát és német 
nemzetiségi iskolák, az óvodától az egyetemig folyó roma oktatás, valamint a felsőfokú művészeti képzés. 
További példaként említhető, hogy Pécs az avantgárd művészetek magyarországi kiindulópontja. Az ország-
ban egyedülálló módon múzeumok (pl. Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum stb.) sorát felvonultató utcával 
rendelkezik, illetve a főváros után a legtöbb színház itt található az országban. A különböző történelmi és 
politikai korok/rendszerek kulturális értékei is kompakt módon vannak jelen, így a római kortól, a török 
emlékeken át a szocializmus építészeti elemeit is megőrizte. 

A vállalt feladatok és a közös cél ismeretében nyilvánvaló a magyar kultúrfőváros esetében, hogy az 
adottságok kihasználásával a válságból való kilábalás egyik lépcsőjeként ragadja meg az EKF nyújtotta 
lehetőséget. A gazdasági életben a szerkezetváltás hatására előtérbe kerülő tercier-, illetve kvaterner 
szektor szerepe (lásd: oktatás, egészségügy stb.), a kulturális gazdaság várható fellendülése a turizmus 
élénkülése révén jelentősebbé válik. A projektek kivitelezése során egy barnamezős beruházás is megva-
lósul, amellyel a belváros keleti határán fekvő, a város ipari fejlődésében korábban kulcsszerepet játszó 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra területe a szociális és kulturális városrehabilitáció színtere lesz. 

A „Határtalan város” és a „Balkán kapuja” szlogenek kiválóan tükrözik a több száz éves település sze-
repét és helyzetét, a soknemzetiségű lakosság jelenlétét. Az erre támaszkodó kulturális rendezvénysoroza-
tok bemutatják a település értékeit, és kitűnő kapcsolati alapot jelentenek a környező országok, a balkáni 
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területek felé. Így az EKF év programsorozata nem más, mint a hosszabb hagyományokkal rendelkező 
események tematikus rendszerezése, valamint színezése, holott az alapelvek között éppen a hasonló att-
rakciók mellőzése és hosszú távú stratégia kidolgozása, fenntartása szerepel, amely Pécs esetében magas 
költségvetésű létesítmények építésére korlátozódik. Így a város-imázs növelésére helyeződik a hangsúly 
(auBert a. – MéSzároS B. 2008), amely az EU nevével fémjelzett márkanév-kampányként is felfogható. En-
nek kivitelezését egy több forrásból finanszírozott költségvetés segíti, amelyben a domináns tételeket az 
Európai Unió Strukturális Alapjai közül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális 
Alap (ESZA) biztosítja, továbbá az Önkormányzati Minisztérium, valamint a város – hitelből – egészíti ki (1. 
táblázat). 

1. táblázat: A kulcsprojektek finanszírozási forrásai és a támogatási összegek
Forrás: Pécs2010 Menedzsment Központ adatai alapján szerk. stefán K.

Kulcsprojektek
Támogatások (millió euró1)

Összesen
EU/DDOP ÖM

Saját  
forrás

Előkészítési 
keret

Pécsi Konferencia- és Kon-
certközpont

18,9 1,3 6,1 6,4 32,7 (24,4%)

Zsolnay Kulturális Negyed 33,6 1,9 4,0 0,6 40,1 (29,9%)

Nagy Kiállítótér (Múzeum 
utca)

5,4 0,7 1,6 - 7,7   (5,7%)

3. kép. Pécsi helyzetkép 2010 márciusában: a városképet 
meghatározó daruk az „OPUS” elnevezésű koncert- és 
konferenciaközpont épületén szorgoskodnak. Előtérben a 
Balokány park (egykori) csónakázótava
Forrás: pecskep.hu

Erre azért van szükség, mert Pécs költségve-
tését ezek a kiadások rendkívüli módon megter-
helik, hiszen az évi 69,8 milliárd forintos (253,8 
millió euró) bevételből a projektek kivitelezés-
éhez szükséges 4,9 milliárd forintnyi (17,8 mil-
lió euró) saját forrást nem tudja finanszírozni. 
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt 
időszakban nem részesült a város ilyen volume-
nű Európai Uniós támogatásban. Ha a költségve-
tési bevételek oldaláról közelítünk, akkor lát-
ható, hogy az egy évre tervezett bevétel több 
mint felét meghaladó összeg (134,2 millió euró) 
érkezett az elmúlt négy évben.

Ezek segítségével öt kulcsberuházás való-
sul meg, amely egy hosszú távú városfejlesztési 
stratégia része: a konferencia- és koncertköz-
pont multifunkciós épületével a pécsi zenei 
együtteseknek és a Pannon Filharmonikusoknak 
ad otthont, továbbá a közép-európai koncert-

piac meghatározó szegmensévé válik. A Zsolnay Kulturális Negyed a város gazdasági fejlődésében kiemelt 
szerepet betöltő Zsolnay Porcelánmanufaktúra műemléki épületeinek felújítását és egy kulturális, művé-
szeti övezet megvalósítását célozza a városban működő különböző kulturális részterületek integrálásával. 
A Nagy Kiállítótér és a Múzeum utca a Budapesten kívüli múzeumi központ jelentőségének növekedését 
szolgálja egységesen felszerelt infrastruktúra és Magyarország legnagyobb kiállítóterének megépítésével. 
A Regionális Könyvtár és Tudásközpont a mai igényeknek megfelelő információs és könyvtári bázist bizto-
sít a régió lakóinak – egy helyre összpontosítja a városban működő valamennyi jelentősebb könyvtárat –, 

http://pecskep.hu/logic/dl/?dlid=65032&size=3
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valamint az egyetemi infrastruktúra-bázis bővítésével hozzájárul az oktatás színvonalának javításához. A 
város köztereinek és parkjainak újjáélesztése során arra törekedtek, hogy azok valódi közösségi térként 
és találkozóhelyként funkcionálhassanak, valamint központi szerep jut a Pécsről egyébként érzékelhetően 
hiányzó víz felszíni megjelenítésének. Mindezeken túl 5,5 milliárd forintot, azaz 20 millió eurót fordítanak 
a művészeti programok megvalósítására.

2. táblázat: Isztambul lakosságszámának ala-
kulása (1927-2007)
Szerkesztette: vati t. 

Év Lakosságszám (fő)

1927 806 823
1960 1 882 092
1975 3 904 588
1990 7 195 773
1997 9 198 809
2000 10 018 735
2007 12 573 836

Isztambul, a „világ leginspirálóbb városa” 

Az EU azon döntését követően, mely szerint egyhangú tá-
mogatás mellett nem uniós ország városa is lehet Európa 
Kulturális Fővárosa, Törökországban 2000. július 7-én civil 
kezdeményezés indult annak érdekében, hogy Isztambul 
EKF-jelöltté válhasson. Hosszú előkészületek és tárgyalási 
folyamatok eredményeként 2006. április 11-én a választó-
testület Pécs és Essen mellett Isztambult is késznek talál-
ta arra, hogy Európa Kulturális Fővárosa lehessen. 2006. 
november 13-án az Európai Parlament és a Kulturális Mi-
niszterek Tanácsa is jóváhagyta a fél évvel korábbi javas-
latot. 

4. kép: Isztambul egyik jelképe a világ kultúrtörténetének páratlan gyöngyszeme, a Hagia Sophia  
(törökül Ayasofya)
 Forrás: Trócsányi András felvétele (2009)
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Az ország uniós csatlakozását érintő kérdések kapcsán is gyakran felmerülő probléma, hogy Törökország 
nem európai állam. A két kontinens határán fekvő Isztambul ázsiai kiterjedése nagyobb ugyan, múltját 
tekintve mégis egyike Európa legrégebbi és legnagyobb városainak. Mindenkori geopolitikai jelentőségét 
támasztja alá az is, hogy Isztambul a három leghosszabb életű birodalom9 központja volt Nova Roma, Bi-
zánc és Konstantinápoly néven. 

Földrajzi fekvéséből adódóan mindig kozmopolita város volt. Különösen igaz ez a megállapítás az osz-
mán időszakra, hiszen a muszlimok mellett, zsidók és keresztények is éltek a területén. Az etnikailag 
sokszínű Konstantinápoly fejlődése sokáig töretlen volt, az egyik legfontosabb kereskedelmi és diplomáciai 
központtá vált Európában. Azonban a birodalom politikai, gazdasági és társadalmi megújulásra való kép-
telensége (évszázadokra megmerevedett viszonyok minden téren) miatt a 19. század végére csupán egy 
erőtlen, a teljes összeomlás szélére került hatalom központja volt.

Az Oszmán Birodalom romjain 1923. október 29-én létrejött szekuláris nemzetállam új fővárosa – el-
sősorban biztonságpolitikai megfontolások miatt – Ankara lett. Isztambult10 tudatosan negligálták, a gaz-
dasági beruházások, fejlesztések a köztársaság első évtizedeiben „elkerülték”. Az 1950-es években, a 
Menderes-kormány idején vette kezdetét a város modernkori, intenzív fejlesztése. Az 1970-es években 
Isztambul lakosságszáma drasztikusan emelkedni kezdett (2. táblázat), hiszen a belső migráció intenzívvé 
válásával az ország egész területéről ide települtek a jobb munkalehetőségek reményében. Isztambul 40 
év alatt modern világvárossá fejlődött. Napjainkban Törökország legfejlettebb városa és egyben gazdasági 
központja (az ország ipari termelésének közel felét adja). 

Isztambul egyszerre muszlim, nyugati és balkáni város. Azáltal pedig, hogy hídszerepet tölt be Európa és 
Ázsia között, megteremti a kapcsolódási pontot ezen területek eltérő kultúrái (kelet-nyugat, keresztény-
iszlám) között. Isztambul EKF-programjával a török kormány alapvető célja bizonyítani az európai vezetők-
nek és a szkeptikusoknak, hogy Törökország készen áll, és alkalmas az EU-csatlakozásra.11

A város – a fentiekben vázolt – multikulturális jellegére építkezik a projektsorozatban is. Isztambul négy 
elem: a föld, a víz, a levegő és a tűz városaként jelenik meg a programokban.12 A föld a történelem, a 
tradicionális kultúra metaforája; a levegő az egyes vallások, a spirituális gazdagság szimbóluma; a víz az 
egymással való kapcsolódás jelképe; míg a tűz a város jövőjét jelenti. A négy elem szintézise eredményezi 
a multikulturális környezetben való együttélést, melynek kiemelkedően fontos szerepe van a programso-
rozat egészében, azok meghatározott időrendben követik egymást. A föld periódusa alatt, amely 2010. 
január 1-jétől március 20-ig tart, a kiállítások és a programok a múlt értékeinek bemutatására fókuszálnak, 
a felújított történelmi városnegyedre koncentrálva. A június 21-ig tartó levegő periódus idején a spiritu-
ális világ és a szent helyek veszik át a főszerepet. A víz periódusa során, amely szeptember 22-ig tart, a 
Boszporusz válik az események fő helyszínévé. A kulturális év a tűz elemmel zárul, amelynek periódusát a 
fenntartható kulturális javak és a városi megújulás fogja jellemezni. 

A tervek szerint a 2010 végéig több mint 400 projekt fog megvalósulni. Bár megjelennek innovatív elemek 
(Hasanpaşa gázgyár kulturális központtá történő átalakítása, az egykori bizánci kikötő feltárása), a tervek 
döntő többsége mégis felújítási munkálatokra, műemlék renoválásra fókuszál (Hagia Sophia, Topkapı palo-
ta). A történelmi emlékek bemutatására helyezik a hangsúlyt.13 A Kulturális Főváros lényeges szerepe, hogy 
a kultúra révén egységes rendszerben működjenek a város közösségei és szervezetei, ami a programokban 
nem mutatkozik meg. 

9  A Római-, a Kelet-római- (Bizánci), illetve az Oszmán Birodalmaknak. 
10  Az atatürki névreformok eredményeként lett Konstantinápolyból Isztambul az 1920-as évek végén.
11  Miközben a lakosság Európai Unió iránti elkötelezettsége az utóbbi időben ismét csökkent, és mintegy 50% alá esett 

vissza. 
12  Arisztotelész életének utolsó éveiben Nyugat-Anatóliában élt és tevékenykedett. Azon gondolata, hogy a természetnek 

négy meghatározó eleme van: föld, tűz, víz és a levegő évszázadokra meghatározta mind a „nyugat”, mind a „kelet” 
tudományos és vallásos életét.

13  Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a források legnagyobb részét – mintegy 65%-át – restaurálásra és építkezésre 
fordították. 
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A török város esetében a prog-
ramok koordinálását az Isztambul 
2010 Európa Kulturális Fővárosa 
Ügynökség végzi. Az agentúrát ab-
ból a célból hozták létre, hogy ösz-
szehangolja a projektek tervezését 
és megvalósulását. Az ügynökség 
működése három stratégiai terület-
re terjed ki:

kulturális és művészeti felada-
tok,

városi applikáció és a kulturális 
örökség védelme,

a turizmus és a nyilvánosságot 
szolgáló projektek koordinálá-
sa.

A finanszírozás tekintetében Isz-
tambul is nehézségekbe ütközött. A 
programokat szinte teljes egészé-

•

•

•

5. kép. Péntek délutáni nyüzsgés Isztambul „Váci utcáján”, az Istiklai 
caddesi-n
Forrás: Trócsányi András felvétele (2009)

ben a központi kormányzat támogatja. Számottevő szubvenció az európai „huszonhetektől” nem érkezik/
érkezhet, mivel Törökország jelenleg még nem tagja az európai szövetségnek. A költségvetés összesen 250 
millió euró, amelynek 99 százalékát a török kormányzat állja. Ennek legnagyobb részét a Pénzügyminiszté-
rium, a speciális Tartományi Igazgatóság, Isztambul Önkormányzata, és az Kereskedelmi Kamara biztosítja. 
Mivel a pénz központi forrásból érkezik, és a város önkormányzatai hajtják végre a terveket, a helyiek 
érdemi beleszólása – egyrészt a központi finanszírozás miatt – a történésekbe rendkívül csekély.

Összegzés

Sok szempontból különleges év 2010, az elmúlt időszakban ugyanis a kiválasztás kritériumaiban bekövetke-
zett változások bővítették az aspiránsok körét, így vált lehetővé, hogy a lényegében Törökország egészét 
szimbolizáló Isztambul is a nyertesek között szerepelhet. 

Az Európai Unió által a mindenkori EKF-cím nyertesével szemben támasztott céloknak és elvárásoknak 
mindhárom város eleget tesz, azonban több tekintetben is megfogalmazható kritika. Ennek egyik legszem-
betűnőbb eleme a finanszírozás oldalán érhető tetten. A forráshiány oka mindazonáltal eltérő eredetű: 
míg Essenben a szponzorok által előre beígért támogatás egy része soha nem folyt be a kasszába, addig 
Isztambulban a központi kormányzat mulasztása okozott fennakadásokat. Pécsett – a privát támogatási 
források szintúgy jó részének elmaradása mellett – pedig a többletköltségek vezettek késésekhez, illetve 
kényszermegoldásokhoz. Az időközben hatását egyre inkább éreztető, majd 2009-ben tetőző világgazda-
sági válság csak tovább rontott ezen a helyzeten. Ezek a tényezők és a sok esetben tapasztalható szer-
vezetlenség eredményezték a kivitelezést kísérő időbeli csúszásokat, melyek a három város mindegyikét 
egyaránt jellemzik. Nem bocsátkoznánk jóslatokba, de valószínűsíthető, hogy nem egy olyan projekt lesz, 
amely biztosan nem készül el 2010-ben.

A politika is sok szempontból befolyásolta a tervezés és a kivitelezés alakulását, illetve a központi 
forráselosztás miatt a magyar és a török fél esetében mindez a finanszírozást is nagymértékben meghatá-
rozta. Isztambult tekintve ez még súlyosabbnak bizonyult, ugyanis a központi kormányzat számos esetben 
kizárta a civil szférát a projektekkel kapcsolatos döntésekből.
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3. táblázat: 2010 három fővárosának néhány adata
* 1 € = 275 Ft árfolyamon számolva
** Forrás: Az esseni rendezvénysorozat honlapján szereplő adat
Forrás: a szerzők szerkesztése, különböző források alapján

Adatok Pécs
Ruhr-vidék 

(ebből Essen)
Isztambul

Népesség (ezer fő) 156 5200 (600) 12573

Terület (km2) 162,78 4435 (210,37) 1830,92

Népsűrűség (fő/km2) 964 1173 (2756) 6867

Mottó(k)

„Határtalan város”

„Balkán kapuja”

„Átalakulás a kultúra 
által – Kultúra az átala-
kulás által”

„Felfedezni. Megélni. 
Bejárni.”

„A világ leginspirálóbb 
városa”

Hangsúly

új beruházások, kul-
turális infrastruktúra-
fejlesztés, barnamezős 
revitalizáció kulturális 
funkcióval

felújítási munkálatok, 
élhetőbb környezet

felújítási munkálatok, 
műemlék renoválás 

Projektek száma (db) 5 kb. 300 537

2010-re elkészült pro-
jektek (%)

20 60** 60

Összes rendelkezésre 
álló forrás (millió €)

140* 65,5 250

Nagy sajtóvisszhangot keltett a 2006 nyarán kezdődött pécsi pechsorozat, amikor a város akkori polgár-
mestere autóbalesetet szenvedett, és cselekvés-, illetve döntésképtelenné vált. A későbbiekben a vezetői 
széket betöltő városfő pedig 2009-ben betegség következtében elhunyt. Ezek után jó ideig nem volt pol-
gármestere a városnak, így sok EKF-fel kapcsolatos döntés is elhalasztásra került. Időközben a felállított 
Pécs2010 Menedzsment Központ vezetősége is folyamatosan cserélődött, 2008 őszétől – miután a hatodik 
kulturális igazgató távozott – felszámolták a legfelsőbb vezető posztját.

Az eredetileg megfogalmazott EKF kritériumok közül mostanra szinte csupán a kulturális sokszínűség az 
egyetlen összekötő kapocs a három település között, vagyis nemzetiségekhez kapcsolódó, színes program-
kavalkáddá olvadnak össze a városok. Ezáltal pedig az EKF egy egyszerű fesztiválsorozattá degradálódik.

A fővárosok közötti együttműködés csupán formális, megragad a szükséges protokoll szintjén, a lakos-
ság számára láthatatlan, mivel még ez a csekély kooperáció is meglehetősen rosszul kommunikált. A három 
fél csupán bilaterális, aszimmetrikus kapcsolatokat tart fenn, ezeket sem rendszeresen. 

Annak ellenére, hogy a nyertesek hosszú távú fejlesztési stratégiát dolgoztak ki, a projektek fenntart-
hatósága mégis megkérdőjelezhető. Pécsett ez kulturális infrastruktúra-fejlesztéseket jelent, ami alapjá-
ban véve szemben áll az EU elvárásaival, továbbá feltételezhetően kihasználatlan épületállományt hagy 
maga után (ld. Konferencia- és Koncertközpont). Isztambul beruházásai az EKF címhez képest néhol talán 
kissé túldimenzionáltnak tűnnek, azonban a 12 milliós megaváros egészéhez képest már korántsem azok. 
Ezáltal kívánják látványosan megmutatni Törökország Európán belüli – nem kis mértékben gazdasági – sú-
lyát és alkalmasságát az EU-tagságra. A kontinens legnagyobb városának turisztikai vonzereje – függetlenül 
a 2010-es évtől – mindenkor biztosítja a projektek további fenntarthatóságát, annak ellenére, hogy azok 
kissé nagyra törőek. A Ruhr-vidéki beruházások jellemző vonása, hogy a meglevő – többségében eredetileg 

http://www2.kulturhauptstadt-europa.de/europa.de/fileadmin/user_upload/ruhr2010.de/scripts/download.php?file=uploads%2Fmedia%2FProjekte_A-Z.pdf
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ipari funkciójú – épületállományt hasznosítja, és rendkívül színes programokkal tölti meg azt. Ezáltal kevés 
olyan elemmel rendelkezik, amelynek fenntartása és jövőbeli hasznosítása problémát jelentene.

Az EKF programsorozat 1985-ös életre hívása óta az egyik legalapvetőbb cél, hogy a címet elnyert 
városok felkerüljenek Európa kulturális térképére. Felmerül azonban a kérdés, vajon tényleg betölti-e az 
EKF-program ezen funkcióját? Ha a 2010-es év három fővárosát nézzük, differenciált kép rajzolódik ki. 
A török város széles körben ismert, akárcsak történelmi és kulturális sokszínűsége, így Európa kulturális 
térképén való – jól körvonalazott – jelenléte ezidáig is evidens volt. Essen városáról már korántsem nyilat-
kozhatunk ennyire egyértelműen, hiszen azt valószínűleg a későbbiek folyamán is csak az általa képviselt 
iparvidékkel fogják azonosítani, maga a település pedig ugyanúgy beolvad majd a Ruhr-városhalmazba, 
akárcsak a valóságban. A partnereihez képest kicsinynek mondható Pécs viszont hiába rendelkezik az Isz-
tambul esetében említett jellemzőkkel, mégsem valószínű, hogy 2010 által a jövőben előkelőbb helyet 
kapna az (el)ismert európai városok rangsorában.

Irodalom

aBeck, S. – BorSDorF, u. – PeterS-SchiLDgeN, S. (eds.) 2007: Entdecken. Erleben. Bewegen. Erinnern! Forum 
Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e. V., Dortmund, 15 p. 

auBert a. – MéSzároS B. 2008: Kulturális nagyberuházások hatása Pécs város imázsára In: Pap N. (szerk.): Kul-
túra – Területfejlesztés Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Imedias Kiadó, pp. 213-231.

Böttcher, D. 2002: Hannoversches Biographisches Lexikon: Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlü-
tersche, Hannover, p. 278.

Dege, W. – Lavier, M. (eds.) 2005: Das Ruhrgebiet. Zahlen, Daten, Fakten. RVR, Essen, 121 p.

euroPeaN citieS aND caPitaL oF cuLture 2004: Palmer/Rae Associates, 235 p.

FLeSch, i. 2007: A Török Köztársaság története. Corvina, 167 p. 

gaSSDorF, D. – grizzo, N. – FiScher, J. (eds.) 2005: Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel. Bewerbung 
„Essen für das Ruhrgebiet – Kulturhauptstadt Europas 2010”. Stadt Essen und RVR, Essen, 69 p.

grizzo, N. – FiScher, J. – krüSSMaNN, h. – LechNer, e. – köNig, D. (eds.) 2008: Eine Region im Kampf mit dem 
Strukturwandel. Bewältigung von Strukturwandel und Strukturpolitik im Ruhrgebiet. RUHR.2010 
GmbH, Essen, 151 p.

haJNaL k. – PiriSi g. – trócSáNyi a. 2009: A táj és a belőle fejlődő város: Pécs. In: Fábián, Sz. Á. – Kovács, I. P.A táj és a belőle fejlődő város: Pécs. In: Fábián, Sz. Á. – Kovács, I. P. 
(szerk.): Az édesvizi mészkövektől a sivatagi kérgekig – Tanulmánykötet a 70 éves Schweitzer Ferenc 
tiszteletére, Geographica Pannonica Nova 6. PTE TTK FI, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, Pécs, pp. 
149-166.

kreiBich, r. – SchMiDt, a. S. – SieBeL, W. – SievertS, t. – zLoNicky, P. 1994: Bauplatz Zukunft. Dispute über die 
Entwicklung von Industrieregionen. Klartext, Essen, 303 p.

LiPtai e. 1985: Magyarország hadtörténete két kötetben Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 670 p. + 657 p.

Matuz J. 1990: Az Oszmán Birodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp., 255 p. 

Mezei k. 2005: A Pécsi Tudományegyetem hatása Pécs város gazdaságára. In: Enyedi, Gy. – Keresztélyi, 
K. (szerk.): A magyar városok kulturális gazdasága. MTA Társadalomkutató Központ. Bp.,MTA Társadalomkutató Központ. Bp., 
 pp. 143-178.

Nuri, M. Ç. 2009: Istanbul 2010 ECOC - A multi-layered and multi-faceted project.

PaP N. (szerk.) 2008: Kultúra – Területfejlesztés Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Imedias Kiadó. 
Pécs. 248 p.

http://www.geschichtskultur-ruhr.de/kulturhauptstadt.pdf


27

2010: Essen, Pécs, Isztambul - kult(r)urális vagy kulturbánus fővárosok?

4. évfolyam 1. szám   2010. március 26. ��

PiriSi g. – trócSáNyi a. 2005: Európa kulturális fővárosa a Mecsekalján. A Földgömb, XXIII. (8), pp. 52-60.

PiriSi, g. – trócSáNyi, a. 2006: The effects of post-industrial processes in the spatial structure of Pécs, Hun-
gary. In: Aubert, A. – Tóth, J. (eds.): Stadt und Region Pécs – Beiträge zur angewandten Stadt- undIn: Aubert, A. – Tóth, J. (eds.): Stadt und Region Pécs – Beiträge zur angewandten Stadt- und 
Wirtschaftsgeographie. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 243. Universi-
tät Bayreuth243, pp. 89-108. 

PiriSi, g. – SteFáN, k. – trócSáNyi, a. 2008: The role of cultural Economy in the revival of cities – endowmentsThe role of cultural Economy in the revival of cities – endowments 
and chances of the city of Pécs. In: Lóczy, D. – Tóth, J. – Trócsányi, A. (eds.): Progress in Geography 
in the European Capital of Culture, Pécs, pp. 11-23.

PiriSi g. – SteFáN k. – trócSáNyi a. 2009: A kultúra fővárosa előtt: a bányászat szerepe Pécs dinamikus funkcio-
nális morfológiájában. In: Csapó T. – Kocsis Zs. (szerk.): A közép- és nagyvárosok településföldrajza. 
Savaria University Press, Szombathely, pp. 257-269.

SaiLer-FLiege, u. 1999: Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central Europe. 
GeoJournal 49, pp. 7-16.

SteFáN k. 2009: A pécsi egyetemisták kulturális fogyasztási szokásai, Geográfus Doktoranduszok IX. Országos 
Konferenciája, Szeged, CD-ROM.

takátS J. 2004: A határtalan város – Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010, 62 p.

the cuLturaL Quarter, aS aN urBaN DeveLoPMeNt Strategy 2007. Európa Centrum Kht, Pécs, 122 p.

trócSáNyi a. 2008: A kulturális gazdaság szerepe a városok megújulásában – Pécs adottságai és esélyei. In: 
Pap, N. (szerk.): Kultúra – Területfejlesztés. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben, Geographia 
Pannonica Nova 2, Imedias Kiadó, Pécs. pp. 231-244.

trócSáNyi a. – SteFáN k. 2008. Megújuló Balokány? – Városrész-rehabilitáció az EKF szellemében. In: Szabó, V.In: Szabó, V. 
– Orosz, Z. – Nagy, R. – Fazekas, I. (szerk.): IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debrecen, Magyaror-
szág, 2008.11.14 - 2008.11.15, Debrecen: Debreceni Egyetem, pp. 298-306.

trócSáNyi a. – SteFáN k. 2009: A pécsi fiatalok városképe és reprezentációja mentális térképek alapján In: 
Tóth, J. – M. Császár, Zs. – Hasanovic-Kolutácz, A. (szerk.): Társadalomföldrajzi kutatások makro-
mezo és mikrotérségekben, PTE TTK FDI, IDResearch Kft/Publikon Kiadó, Pécs, pp. 127-138.

WehrLi-SchiNDLer, B. 2002: Kulturelle Einrichtungen als Impulsgeber für Stadtentwicklung? Beobachtungen 
am Beispiel Zürich West. DISP 150, pp. 4-10.

A Kulturpont Iroda honlapja (letöltve: 2010.02.03.)

A RUHR.2010 programsorozat honlapja (projektetk) (2010.03.01.)

A RUHR.2010 programsorozat honlapja (szervezet) (2009.03.05.)

A Pécs 2010 programsorozat honlapja (2010.01.15.)

A Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapja (2009.12.22.) 

Az Európai Bizottság honlapja (2010.01.10.)

Az Isztambul 2010 programsorozat honlapja (általános információk) (2010.01.10.)

Az Isztambul 2010 programsorozat honlapja (programtervezet) (2009.12.15.)

Összefoglaló az Isztambul 2010 projektjeiről (2009.12.15.)

A hvg honlapja

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=12148
http://www2.kulturhauptstadt-europa.de/fileadmin/user_upload/ruhr2010.de/scripts/download.php?file=uploads%2Fmedia%2FProjekte_A-Z.pdf
http://www2.kulturhauptstadt-europa.de/organisation/ruhr2010-gmbh/mission-statement.html 
www.pecs2010.hu
www.pbkik.hu
www.ec.europa.eu
www.istanbul2010.org/index.htm 
www.en.istanbul2010.org/stellent/groups/public/documents/ist2010_images/gp_598213.pdf
www.docstoc.com/docs/5391240/Istanbul-ECOC-A-multi-layered-and-multi-faceted-project
http://hvg.hu/ 

