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KOLTAI ZOLTÁN 

„Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” 

program megítélése Pécsett és Budapesten  

I. Rész: 2006-2008, a várakozás és elbizonytalanodás időszaka 

A 2008-ban megkezdett felmérés első részében összesen kettőezer pécsi és bu-

dapesti magánszemélyt kérdeztünk meg az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 

2010 programmal kapcsolatban. A válaszadók komoly várakozásokat fogalmaz-

tak meg az eseménysorozattal kapcsolatban és egyúttal nélkülözhetetlennek tar-

tottak bizonyos, azóta részben megvalósult intézkedéseket. A vizsgált időszak-

ban még várattak magukra a valóban látványos, pozitív eredmények, ennek tud-

ható be, hogy növekedett a bizonytalanok és pesszimisták tábora, egyre több 

kritikus vélemény fogalmazódott meg az esemény megvalósíthatóságát illetően. 

Hogy végül sikerként, vagy inkább csak egy nem kellően kihasznált, elszalasz-

tott lehetőségként élik meg az emberek ezt a címet, arra a 2011-ben folytatott 

kutatásaink eredményei adhatnak adekvát válaszokat. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a nappali és levelező 

tagozatos hallgatóinknak, akik kérdőíves adatgyűjtésükkel segítették a 2008 -

2011közötti kutatás sikerét. 

Európa Kulturális Fővárosa programsorozat története 

Az első, 1985-ben Athénben megrendezett esemény mérföldkőnek számít, hi-

szen a korábban inkább nemzeti ügyként kezelt kultúrát ezzel közösségi színtérre 

emelték, deklarálva, hogy a gazdasági és politikai párbeszéd eredményes műkö-

déséhez a kulturális kapcsolatok is nagyban hozzájárulhatnak. 

Melina Mercouri görög kultuszminiszter kezdeményezésével életre hívott 

program azt a nem titkolt célt hivatott támogatni, hogy miközben az európai  

városok kulturális sokszínűségét demonstrálják, a kölcsönös megismerésen ke-

resztül elősegítik a nemzetek közeledését és hangsúlyozzák a közös európai 

örökséget. 

Az eseménysorozat által követendő célok az alábbiakban foglalhatók össze:  

− azon közös európai művészeti mozgalmak és stílusok előtérbe helyezése, 

amelyek létrejöttében és történetében a város generáló szerepet játszott, 

vagy amelyek születéséhez jelentős mértékben hozzájárult, 

− elősegíteni azoknak az eseményeknek a megrendezését, amelyekben a 

tagállamok más városainak a kultúra területén tevékenykedő személyisé-

gei is részt vennének, és amelyek tartós kulturális együttműködésre vezet-

nének, 

− az alkotómunka támogatása és fejlesztése, 
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− a lakosság minél nagyobb részének mozgósítása és minél nagyobb fokú 

részvétel biztosítása, 

− bátorítani az Unió állampolgárainak fogadását és a különféle eseményekre 

vonatkozó információk lehető legszélesebb körű terjesztését a multimédia 

minden formájának felhasználásával, 

− az európai kultúrák és a világ más kultúrái közötti párbeszéd ösztönzése, 

− a városban rejlő történelmi örökség, az építészeti alkotások feltárása és a 

városi életminőség javítása, 

− a kultúra városképet alakító, a város gazdasági szerkezetét hosszabb távon 

is pozitív irányban befolyásolni képes területfejlesztő szerepének hangsú-

lyozása. 

Az adott év kulturális fővárosait 2000-ig kormányközi megállapodás alapján 

választották, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tagállamok kormányai 

nagyfokú önállóságot élvezve döntöttek a lehetséges helyszínről és az esemény-

sorozat lebonyolításáról. A Maastrichti Szerződés azonban közösségi szintre 

emelte a programot, ami nemcsak abban jelentett változást, hogy ettől kezdve az 

Európai Bizottság és az Európai Parlament aktív szerepet kap a működési rend 

meghatározásában (a Bizottság által létrehozott bíráló testület készít jelentést a 

pályázatokról, amit a Parlament véleményez), hanem abban is, hogy a rotáció 

szellemében rögzítésre került, mely tagállamok követik egymást a kultúrfővárosi 

pozícióban 20052019 között. A korábbi szabályozás olyan értelemben is módo-

sult, hogy 2007-től minden évben egyidejűleg két tagország (egy 1999-ben már 

uniós tagállam és egy akkor még csatlakozásra váró ország) egy-egy városa kap-

ja meg a kitüntető címet. 

Kutatási előzmények, hipotézisek megfogalmazása 

Pécs 2006-ben, 10 másik magyarországi várossal versenyezve nyerte el az Euró-

pa Kulturális Fővárosa címet. Mindezt elsőként tette Magyarországon. Nyugod-

tan kijelenthetjük, a cím odaítélése a jogosan büszke pécsiekben optimista vára-

kozásokat, a város fejlődésével kapcsolatos komoly reményeket ébresztett.  

Ezért is okozott hatalmas csalódást a következő néhány év kaotikus idősza-

ka, ami elsősorban a belső személyi ellentétektől, a menedzsmentben zajló fo-

lyamatos személycseréktől, kommunikációs zavaroktól, a megkésett pályázati és 

kivitelezési munkáktól volt hangos. A kezdeti eufórikus hangulat helyébe a kiáb-

rándultság költözött. Vajon, hogyan élték meg mindezt az érintett pécsi lakosok?  

A jelenleg is folyó kutatás első részeként 2008 tavaszán kérdeztük meg a pé-

csi és budapesti lakosokat, majd 2009 tavaszán megismételtük a felmérést.  A 

válaszadók személye ugyan különbözött a két év viszonylatában, ellenben mind-

két minta reprezentatívnak bizonyult (a résztvevők megoszlása nemek és iskolai 

végzettség szerint tükrözi a megyei jogú városok illetve a főváros lakosságát).  A 

2008-ban és 2009-ben lefolytatott felmérésben összesen kettőezer magánsze-

mélyt kérdeztünk meg a programmal kapcsolatban. Az alábbi kérdésekre keres-

tük a választ: 
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– Tudnak-e arról a válaszadók, hogy 2010-re Magyarország egyik városa nyer-

te el az Európa Kulturális Fővárosa címet? Ha igen, ismerik-e a rendező vá-

rost? 

– Melyik kulcsprojektekről van tudomásuk? 

– Milyen várható hozadéka lesz a város számára az eseménysorozatnak?  

– Mely intézkedések nélkülözhetetlenek szerintük az esemény sikeres lebonyo-

lításához? 

– Milyen a programokon történő részvételi hajlandóságuk?  

– Mennyire tartják képesnek a rendező várost arra, hogy sikeresen megvalósít-

sa a programsorozatot? 
 

Az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg a kérdőívek feldolgozását megelő-

zően: 

1.) A pécsi és budapesti lakosok jelentős hányada tud a cím odaítéléséről, helyszí-

néről. A pécsi válaszadók esetében valamivel magasabb tájékozottságot feltéte-

leztünk. 2009-re vonatkozóan az informáltság további javulását vártuk. 

2.) A programsorozat várható hozadékaként elsősorban a turizmus fellendülé-

sét, az infrastruktúra fejlődését, a nemzetközi kapcsolatok bővülését, Pécs 

hazai és nemzetközi megítélésének kedvezőbbé válását fogalmazzák meg az 

érintettek. Prognózisunk szerint többségében vannak a pozitív várakozással 

rendelkezők. 

3.) A nélkülözhetetlen intézkedések között nagyobb arányban szerepel az úthá-

lózat, közlekedés fejlesztése, a műemlékek felújításának szükségszerűsége, 

valamint a szálláskapacitás bővítése. 

4.) A pécsi lakosok többsége biztosan részt fog venni a majdani programokon, 

a fővárosi válaszadók esetében valamivel kisebb aktivitásra számítottunk.  

5.) A korábbi évek meglehetősen ellentmondásos eseményei miatt a többségi 

vélemény várhatóan az lesz, hogy a program megvalósul ugyan, de nem 

lesz sikertörténet. Az egyértelműen optimista illetve pesszimista vélemé-

nyek kisebbségbe kerülnek. 

6.) 2008-hoz képest általában véve valamelyest javult a program megítélése 

2009-ben. 

Kutatási eredmények 

1. Tájékozottság mértéke 

A 2008-ban megkérdezettek 94,4 százaléka hallott már arról, hogy Magyaror-

szág egyik városa nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet és 92,4 százalé-

kuk a rendező várost, Pécset is ismerte. Egyáltalán nem meglepő módon a Pé-

csett élők közül többen (97,8%) tudtak arról, hogy lakóhelyük tölti be a címet, 

míg a fővárosban élők között valamivel kevesebb (85,6%) volt azok aránya, akik 

ismerték a rendező várost. Első hipotézisünk csak részben igazolódott be, mivel 

az egy évvel későbbi, 2009-es lekérdezés a pécsi lakosok körében közel azonos 

értéket mutatott ki a tájékozottság tekintetében, míg a Budapesten élők körében 

kismértékű visszaesést tapasztaltunk (83,6%). 
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A „Határtalan város” programban szereplő öt kulcsprojekt közül a legna-

gyobb ismertségnek a Zsolnay Kulturális Negyed örvendett a 2008-as felmérés 

szerint (lásd 1. ábra). A pécsiek 81,1 százaléka, míg a budapestiek 51,6 százalé-

ka nyilatkozott úgy, hogy már hallott róla. A második és harmadik legismertebb 

projektnek a Zenei és Konferenciaközpont (56,8%-os ismertséggel a helybéliek 

illetve 42,7%-kal a fővárosiak körében), valamint Közterek és parkok újjáélesz-

tése (54,5% illetve 43%) számított. A Regionális Könyvtár terveiről ennél jóval 

kevesebben rendelkeztek információval (32,5% illetve 18,7%), a legbizonytala-

nabb sorsú Nagy Kiállítótérről pedig a pécsiek alig negyede (26,6%), a Budapes-

ten élők kevesebb, mint ötöde (19,6%) tudott bármit. A beruházások későbbi 

megvalósulási sorrendjét híven tükrözik a 2009-es felmérés adatai. Ebben az 

évben a pécsiek körében a legismertebb projekt már Közterek és parkok újjáé-

lesztése lett, de 15 százalékponttal nőtt a Regionális Könyvtárt, és szintén több 

mint 10 százalékponttal a Zenei és Konferenciaközpontot ismerő helyiek aránya 

is. A kevésbé látványosan fejlődő másik két beruházás ismertsége ellenben va-

lamelyest csökkent. 

1. ábra: A kulcsprojektek ismertségének változása Pécsett, 2008-2009 

2. A programok várható hozadéka 

A címmel együtt járó, várható hatások közül messze a legtöbben említették, 

hogy „sok turista érkezik látogatóba”. A válaszadók 74,9%-a számított erre (lásd 

2. ábra). Hipotézisünk annyiban beigazolódott, hogy a második leggyakrabban 

említett hozadék a „fejlődik az infrastruktúra” válasz lett, amit minden második 

megkérdezett jelölt meg (49,6%), a harmadik leggyakoribb válaszként pedig a 

„javul a város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa” szerepelt, 49,2 százalé-

kos értékkel. 

A pozitívabb külső megítélés magas értékét még értékesebbé teszi az, hogy a 

budapestiek esetében ez a válasz még gyakrabban fordult elő. Szintén magasabb 

arányban választották a fővárosi válaszadók a „nemzetközi értelemben is regio-
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nális kulturális központtá válik a város”, valamint a „nemzetközi együttműködé-

sek, kapcsolatok születnek” válaszlehetőségeket. Azt sem szabad azonban meg-

kerülnünk, hogy pontosan ezek, a nemzetközi megítéléshez kapcsolódó, kedvező 

válaszok csökkentek jelentősebb (3-8 százalékpontos) értékkel 2009-re. Hipoté-

zisünknek megfelelően, a semmilyen pozitív hatást sem várók aránya csakugyan 

relatíve alacsony értéket kapott (6,9%), de a pécsiek körében előforduló 10,5% 

azért elgondolkodtató. Főleg annak tükrében, hogy a kimondottan pesszimista 

válaszadók aránya kismértékben még nőtt is 2009-re (11,7%). Az egyéb válasz-

lehetőségek között negatív és pozitív várakozások egyaránt megtalálhatók, így a 

város növekvő eladósodása, a korrupció erősödése, a negatív nemzetközi hírve-

rés, illetve az autópálya megépülése, valamint az, hogy „a programsorozat által 

nyitottabbá, befogadóbbá válik város, ami hozzásegít a multikulturalizmus elter-

jedéséhez, a másság elfogadásához.” 

2. ábra: Az eseménysorozattal kapcsolatos várakozások  2008-ban 

Magyarázat: 1 = sok turista érkezik látogatóba, 2 = fejlődik az infrastruktúra, 3 = javul a 

város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = nemzetközi együttműködések, kapcsolatok 

születnek, 5 = nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá válik a város, 6 = 

fellendül a gazdasági élet, új munkahelyek jönnek létre, 7 = élhetőbbé válik a város, 8 = nő a 

város gazdasági potenciálja, multinacionális vállalkozás telepedik le, 9 = semmilyen pozitív 

hatást sem várok, 10 = egyéb 

3. Szükséges intézkedések 

Az esemény sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlennek tartott intézkedések 

sorát nem meglepő módon az „úthálózat, közlekedés fejlesztése” vezeti. A vá-

laszadók 82,9%-a gondolta úgy, hogy egy eredményes programsorozathoz mind-

ez szorosan hozzátartozik (lásd 3. ábra). A pécsiek még ennél is magasabb 

arányban (87,5%) osztották ezt a véleményt. Szintén sokan gondolták úgy, hogy 

érdemes lenne felújítani az épületeket (59,8%) és műemlékeket (55,9%), vala-

mint parkosítani a köztereket (52%). Ellenben mind a pécsi, mind a fővárosi 

válaszadók úgy gondolták, hogy étteremmel és kávézóval már most is jól ellátott  

a város (26,8%). 
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Nem meglepő módon, többször mutatkozott lényeges különbség a válaszok-

ban a megkérdezettek lakóhelye alapján. Míg a helyiek „az épületek felújítása” 

és a „parkosítás” szükségszerűségét hangsúlyozták, addig a budapestiek a „szál-

láskapacitás bővítése” választ preferálták valamivel magasabb arányban. Az 

egyéb válaszok között többször fordult elő a parkolóhelyek szükséges bővítése, 

az információáramlás és tájékoztatás hatékonyabbá tétele, a hajléktalan-kérdés 

megoldása, a közterületek tisztántartása, valamint a közbiztonság javítása. 

4. Részvételi hajlandóság 

Természetesen az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat mit sem ér a he-

lyiek, valamint az idelátogató hazai és külföldi vendégek érdeklődése, aktív 

közreműködése nélkül. A kérdőív következő részében arra voltunk kíváncsiak, 

hogy milyen a megkérdezettek részvételi hajlandósága. Egyértelműen kijelenthe-

tő, hogy a legnagyobb csoportot a „bizonytalanok” tábora jelentette. Minden 

második megkérdezett (2008-ban 48,7%, 2009-ben 52,5%) gondolta úgy, hogy 

vagy még nem tudja, vagy csak valószínűsíthetően vesz részt a majdani progra-

mok valamelyikén. Sajnálatos tény, hogy az „elutasítók” csoportja szintén szá-

mottevő. 2009-ben 35% gondolkodott úgy, hogy biztosan nem vagy legalábbis 

nem valószínű, hogy csatlakozik bármelyik rendezvényhez. 

A részvételüket biztosra ígérőknek nemcsak az aránya (2008-ban 16%, 2009-

ben 12,4%), hanem csökkenő tendenciája is elgondolkodtató. Optimizmusra 

legfeljebb az adhat némi okot, hogy a legnépesebb tábort mindkét évben a való-

színűsíthetően résztvevők csoportja képezte (lásd 4. ábra). Szemben hipotézi-

sünkkel, a biztos résztvevők a pécsi válaszadók között sem kerültek többségbe. 

Az elutasítók száma csökkent ugyan valamelyest 2009-re, de mindez csak a bi-

zonytalanok számát tudta valamelyest megnövelni. 

3. ábra: Szükséges intézkedések 

az esemény sikeres lebonyolítása érdekében, 2009 

5. A sikeres megvalósítás esélye 

A korábbi évek többnyire negatív eseményei okán egyáltalán nem meglepő, 

hogy az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 cím hallatán a legtöbben a 

„bizonytalanság” kifejezésre asszociáltak (48,8%), a „siker” valamivel kevesebb 
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válaszadónak jutott eszébe (37,1%), míg a „kudarc” a megkérdezettek 14,1%-nál 

szerepelt. (lásd 5. ábra). Különösen kritikusak voltak a pécsi válaszadók, mivel 

az ő esetükben alig valamivel haladta meg az optimisták tábora a kimondottan 

negatív várakozásokkal rendelkezőket (24,3% illetve 21,3%). Érdekes, hogy 

Budapesten mind 2008-ban, mind 2009-ben a sikert várók voltak többségben, 

igaz, számarányuk egy év alatt több mint 10 százalékponttal csökkent (59% il-

letve 48%). 

Jól alátámasztja a fentebb leírtakat a válaszadók azzal kapcsolatos vélemé-

nye, hogy egyáltalán képes lesz-e a rendező város a program lebonyolítására. A 

többségi vélemény az volt, hogy „a program megvalósul ugyan, de nem lesz 

sikertörténet”, amit a megkérdezettek több mint fele gondolt így 2009-ben 

(51,7%). A sikeres megvalósítást egyre kevesebben feltételezték (36,6%), míg a 

program elmaradását mind többen vélték reális veszélynek (11,7%). (lásd 6. 

ábra). Figyelmeztető adat, hogy a program elmaradását feltételező helyiek száma 

majdnem megkétszereződött egy év alatt. 

4. ábra: Részvételi hajlandóság a majdani programokon 2008-ban és 2009-ben 

A válaszadók neme, iskolai végzettsége és az EKF-program megítélése kö-

zötti kapcsolat meghatározásához egy optimizmus indexet készítettünk. Az index 

értékében 1-3 pont között vettük figyelembe a részvételi hajlandóságot (az eluta-

sítók 1 pontot, a valószínű résztvevők 2 pontot, míg a biztos részvételről nyilat-

kozók 3 pontot kaptak), a programmal kapcsolatos asszociációkat (kudarc: 1 

pont, bizonytalanság: 2 pont, siker: 3 pont) és a megrendezéssel kapcsolatos 

véleményeket (a program nem valósul meg: 1 pont, megvalósul, de nem lesz 

sikertörténet: 2 pont, sikeres megrendezés: 3 pont). Ezek alapján a lehetséges 

értékek 3 és 9 pont között fordultak elő. Az index alapján kijelenthető, hogy 

nincs korreláció az optimizmus értéke és az iskolai végzettség között. Mindössze 

érdekességként jegyzem meg, hogy a 2008. évi átlagos érték (6,52) 2009. évre 
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valamelyest csökkent (6,25), a legkevésbé a pécsi férfiak (6,26), míg a leginkább 

a budapesti nők mondhatók a programot illetően optimistának (6,83).  

5. ábra: "Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010" kifejezéshez kapcsolódó 

asszociációk, Pécsett, Budapesten és együttesen, 2009 
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6. Típusképzési törekvések 

A kérdőívekre adott válaszok alapján arra is kísérletet tettünk, hogy homogén 

csoportokba soroljuk a megkérdezetteket. A típusképzéssel szerettük volna meg-

ismerni a válaszadók százalékos megoszlását, a vizsgált két év viszonylatában 

létszámváltozásukat, tudva azt, hogy az egyes csoportok megszólítása nagyon 

eltérő módon lehetséges. 

1. Elkötelezett optimisták 

Ebbe a típusba azokat a válaszadókat soroltuk, akik biztosan részt fognak venni 

a programokon, az elnyert cím hallatán a sikerre asszociálnak és abban is bizto-

sak voltak, hogy Pécs sikeresen fogja lebonyolítani az eseménysorozatot.  Opti-

mizmus index értéke: 9. 

2. Passzív támogatók (otthonról szurkolók) 

Ők azok, akik annak ellenére sem valószínű, hogy részt vesznek a programok 

bármelyikén, hogy hisznek a programsorozat sikeres megrendezésében. Opti-

mizmus index értéke: 7. 

3. Bizonytalanok 

Valószínűleg részt fognak venni az EKF rendezvényein, viszont inkább a „bi-

zonytalanság” kifejezés jut eszükbe, ha az elnyert címre gondolnak. Szerintük a 

program megvalósul ugyan, de nem lesz sikertörténet. Optimizmus index értéke: 6. 
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4. Lemondóak 

A pesszimisták táborában azokat találjuk, akik nem fognak bekapcsolódni az 

EKF rendezvényeibe, az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 kifejezés halla-

tán a „bizonytalanság” vagy „kudarc” kifejezés jut eszükbe, és úgy gondolják, ha 

egyáltalán megvalósul a program, akkor sem lesz sikertörténet.  Optimizmus 

index értéke: 3-5. 

6. ábra: Pécs képessége a programsorozat megrendezésére, 

2008-ban és 2009-ben 

7. ábra: Válaszadói típusok Pécsett, 2008 

Ahogy a 7. ábra mutatja, a pozitív beállítottságú első két csoport részaránya 

a legkisebb, ráadásul részesedésük csökkenő 2009-re vonatkozóan. A problémát 

az is növeli, hogy míg a bizonytalanok tábora stagnál a két év viszonylatában, 

addig a lemondóak egyre nagyobb arányban jelentek meg a válaszadók között 

(54% illetve 60,4%). Budapesten hasonló tendenciákat tapasztalunk, azzal a nem 

elhanyagolható különbséggel, hogy a „passzív támogatók” nagy számának kö-
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szönhetően még 2009-ben is a megkérdezettek több mint negyedrésze a két op-

timistának mondott típusból került ki. 

Alapvető fontosságú lenne, hogy a nagyszámú bizonytalan jelentősebb rész-

ben átkerüljön az elkötelezettek csoportjába, ahogy az egyelőre még passzív 

támogatók köréből is mind többen döntsenek úgy, hogy mégiscsak bekapcsolód-

nak a rendezvénysorozatba. Utolsó hipotézisünk nem teljesült, a program meg-

ítélése nem lett kedvezőbb 2009-re. 

Összegzés 

Talán nem túlzás a címben megfogalmazott elnevezés, miszerint az eseményt 

megelőző éveket a várakozás és elbizonytalanodás időszakaként definiáltuk. A 

kérdőíves felmérés egyértelműen alátámasztotta azt a feltevésünket, hogy a 

programsorozat és annak helyszíne ismert volt Pécsett és Budapesten. 

A programmal kapcsolatban komoly várakozásokat fogalmaztak meg az érin-

tettek, nélkülözhetetlennek tartottak bizonyos, azóta részben megvalósult intéz-

kedéseket. Az általunk vizsgált időszakban még várattak magukra a valóban 

látványos, pozitív eredmények, ennek tudható be, hogy növekedett a bizonytala-

nok és pesszimisták tábora, egyre több kritikus vélemény fogalmazódott meg az 

esemény megvalósíthatóságát illetően. Azóta már tudjuk, az eseménysorozat 

lezajlott, a folyamatos programkínálatnak köszönhetően a résztvevők száma 

napról napra növekedett. Arra a kérdésre, hogy végül sikerként, vagy inkább 

csak egy nem kellően kihasznált, elszalasztott lehetőségként élik meg az embe-

rek ezt a címet, a tanulmány legújabb kutatásainkon alapuló, második része ad-

hat adekvát válaszokat. 
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