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Január elejétől egy éven keresztül a luxemburgi Esch-sur-Alzette, a litvániai 
Kaunas, valamint a vajdasági Újvidék, vagyis Novi Sad viseli az Európa Kul-
turális Fővárosa címet.

Az Európa Kulturális Fővárosa címek adományozását Melina Mer-
couri görög kulturális miniszter kezdeményezte 1985-ben. A városokat 
kulturális programpályázat alapján választják ki. Az elmúlt években 
az olaszországi Matera és a bulgáriai Plovdiv (2019), a horvátországi Ri-
jeka (Fiume) és az írországi Galway (2020) volt Európa kulturális fővá-
rosa. A koronavírus-járvány felborította a szokásos menetrendet, így 
Rijeka és Galway egészen 2021 áprilisáig viselhette a címet. Az ere-
detileg 2021-re tervezett EKF-programok közül Novi Sadé az idén va-
lósulhat meg, a bánsági Temesváré és a görögországi Eléfszináé pedig 
jövőre. 2022-ben ezért lett rendhagyó módon Európának három kultu-
rális fővárosa, melyek egymástól földrajzilag is és hagyományaikban is 
nagyon különbözőek.

Ahogy lakói és a környéken élők nevezik, Esch Luxemburg második  
 legnagyobb városa. Az ország délnyugati részén, a francia határ 

közvetlen közelében fekszik, és a településen átfolyó Alzette folyó völ-
gyében található – ahogy az a nevében is szerepel. Esch egy kis falu-
ból nőtte ki magát a XIX. század közepén, fejlődését a bányászat és az 
acél ipar táplálta. Az 1820-as években még néhány száz fős népessége az 
1900-as évekre több mint tízezresre nőtt. A XX. század végén, különösen 
az 1970-es és 1980-as években sok ipari létesítményét használaton kívül 
helyezték, és mára más célra alakították át. A város különös rekorddal 
dicsekedhet: futballcsapata, a Jeunesse d’Esch eddig huszonnyolc alka-
lommal nyerte meg a nemzeti bajnokságot, többször, mint bármely klub 
a világon – igaz, ehhez egy Luxemburg méretű bajnokság is kell.

Az Esch2022 névre keresztelt, zenei, képzőművészeti, történelmi és 
színházi programsorozat célja, hogy megünnepelje egy Európa szívé-
ben található, határokon átnyúló régió történetét, és elmesélje annak 
az ipari korszakból a mai tudásalapú társadalommá való fejlődésének 
történetét, valamint jövőbeli digitális teljesítőképességét. A rendez-
vénysorozat szlogenje a „REMIX kultúra” lesz, a következő négy fó-
kuszterülettel: REMIX Európa, REMIX Művészet, REMIX Természet és 
REMIX Önmagad. Mindezek célja, hogy a város polgáraival és látoga-
tóival közösen vitassa meg napjaink fontosabb társadalmi kérdéseit, 
mint például az identitást a digitális korban, vagy a fenntartható fejlő-
dést és az új perspektívákat Európa számára. A programokban részt-
vevő, azokat elősegítő önkéntesek neve remixier, az Európa Kulturális 
Fővárosa címet pedig nemcsak maga a város, hanem az egész régió 
viseli, amelynek tíz kisebb luxemburgi település és nyolc francia kis-
város is része.

Az uniós bizottsági tájékoztatás szerint Újvidék Szerbia első euró- 
 pai kulturális fővárosa, noha maga az ország nem tagja az Euró-

pai Uniónak, így a döntésnek nyilván a szokásosnál is nagyobb gesztus 
értéke van. Újvidék mindig is különleges helyet foglalt el a szerb kul-
túrtörténetben. A XIX. század végén virágzó kulturális és kereskedel-
mi központtá vált várost nem véletlenül emlegették „szerb Athénként” 
is. Ekkor még a Magyar Királyság és az Osztrák–Magyar Monarchia 
része volt, bár a XVII. század végén alapított Novi Sadot mindig is 
szerb többségű városként tartották nyilván. A hatvanas évek elején a 
százezret, az ezredfordulóra pedig a kétszázezret is elérte a város lakó-
inak száma, ma pedig a csaknem kétszáznyolcvan ezres lakosságával  
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a második legnagyobb település az országban. Mára már csak a lakos-
ság alig 5%-a magyar, de a város továbbra is fontos szerepet játszik a 
vajdasági magyarság életében

Novi Sad kulturális programjának célja a város és a régió lakóinak 
jobb összekapcsolása az Európai Unióval, illetve a nyugat-balkáni tér-
ség többi részével. A város programja, amely a „Négy Új Híd” nevet 
viseli, több mint ezerötszáz kulturális eseményt foglal magában, ame-
lyek több mint négyezer helyi vagy meghívott – köztük ezerhétszáz 
külföldi – művész közreműködésével zajlanak majd, és olyan kérdé-
sekkel foglalkoznak, mint az el- és bevándorlás, a béke, a multikul-
turalizmus, valamint a nők szerepe a művészetben s a fiatalok kultú-
rájában. A négy híd neve a Szabadság, a Szivárvány, a Remény és a 
Szeretet. Ezek egyszerre kötnek össze különböző kultúrákat és idősíko-
kat, illetve tudományokat és művészeteket. Az amúgy is jelképértékű 
hidaknak Újvidék esetében további többletjelentése van: az 1999-ben 
lebombázott hidak újjáépítéséhez ugyanis az Európai Unió is jelentős 
mértékben hozzájárult. 

Újvidék 2022-es Európa Kulturális Fővárosa „megbízatása” hivata-
losan 2022. január 13-án kezdődött, ami egybeesik a Julianus-naptár 
szerinti ortodox szilveszterrel. A matematikusként és csillagászként is 
világhírű Milutin Milanković ihlette a programsorozatot megnyitó mul-
timédia-kiállítást a város egyik legizgalmasabb modern épületében, a 
Studio M-ben „Idő és világegyetem” címmel. Ő többek között a Milan-
ković-elméletről lehet ismert, amely a Föld mozgásában beálló válto-
zások éghajlatra gyakorolt hatását tárgyalja. A terjedelmes programot 
végignézve láthatjuk, hogy képzőművészeti kiállítások, koncertek, 
színházi előadások (köztük a magyar Újvidéki Színházé is), gasztronó-
miai vagy filmes események egyaránt lesznek, akárcsak workshopok, 
panelbeszélgetések és konferenciák. Több rendezvényt kap például a 
képregény: így akarják bemutatni, hogy Jugoszlávia annak idején va-
lódi képregény-nagyhatalomnak számított.

Az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert Kaunas – akárcsak a  
 másik két hasonló helyszín – hazája második legnagyobb váro-

sa. A litván program több mint hatszáz művészeti kezdeményezést és 
mintegy ezer kulturális eseményt foglal magában, amelyeken legke-
vesebb négyezer alkotó és több mint kétszázötven előadóművész vesz 
részt. A rendezvénysorozat mottója: „Az ideiglenesből egy kortárs fő-
városba” arra utal, hogy 1920 és 1938 között ez volt az ország ideiglenes 
fővárosa, és ma is a litván gazdasági, tudományos és kulturális élet 
fontos központja. 

A két világháború közötti időszakban gazdag kulturális élete mi-
att Kaunas a „kis Párizs” becenevet kapta. Különösen az építészet és a 
formatervezés virágzott a városban, épületein ma is tetten érhető az 
Art Deco és a litván nemzeti romantika stílusa. Kaunas modernista 
építészete elnyerte az Európai Örökség címet, s Kaunas volt Közép- 
és Kelet-Európa első települése, amelyet az UNESCO a Kreatív Design 
Városává nyilvánított. Európa Kulturális Fővárosaként most megújult 
figyelmet kap és számos kulturális eseménynek ad otthont 2022-ben. 
Programjain több mint nyolcvan szervezet és partnereik (köztük két-
száznál is több külföldi), valamint mintegy négyezer alkotó részvéte-
lével számolnak. Összesen csaknem ezer rendezvényt – negyven fesz-
tivált, hatvan kiállítást, huszonöt koncertet, több mint kétszázötven 
egyéb előadó-művészeti eseményt (ötven ősbemutatót) és megannyi 
más kulturális eseményt – szerveznek. A Kaunas 2022 egy új mítoszt 
is létrehoz „Kaunas mitikus fenevada” néven, amit a programsorozat zá-
rásaként egy az egész Baltikumban még soha nem látott méretű vízi 
show során lehet majd megismerni.
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