
 TÉZISEK 

 

A dolgozat deskriptív és diakrónikus módszerekkel próbálja meg felvázolni a horvát kispróza-

irodalom fejlődés-, és hatástörténetét, annak kortárs (posztmodern) alakjának felbukkanásától 

a jelen időig. Viktor Žmegač négy kritériumot állapít meg egyes irodalmi helyzetek 

leírásakor: életkor, folytonosság, paradigmatikusság és primordialitás. A négy vonulat közül a 

dolgozat az irodalmi tér folytonosságára és a paradigmatikusságára helyezi a hangsúlyt.  

A folytonosságot a kortárs horvát kispróza fejlődéstörténetében az urbanitásban és az 

intermedialitásban lehet meghatározni. A paradigmatikusság minden egyes fejlődéstörténeti 

szakaszban változik: az irodalmi térben a hetvenes évek fantasztikus prózája periférikus 

jelenség, a nyolcvanas években a Quorum-nemzedék kisprózája domináns műfaj, a 

kilencvenes éveknen a kritikus mimetizmus prózája kerül a központba, az ezredforduló után 

pedig a kispróza meghatározó média-jelenséggé válik.  

Az elbeszélő műfajok konvencióinak befejezetlensége, azaz a műfaji nyitottság és 

alkalmazkodóképesség, illetve a szöveg abszolút pluralitása a kortárs kispróza meghatározó 

tulajdonsága: nincs végleges verziója, kerete és megjelenési formái állandóan változnak, az 

írói érzékenység, a társadalmi-politikai tér és időbeli eltérések függvényében.  

Ezért a dolgozat az elemzések során tartalmaz szociológiai, kulturológiai, néha politikai és 

filozófiai aspektusokat is. Megfogalmaz kérdéseket az irodalmi tér kritikai/kutatási 

szempontjai lehetőségeivel kapcsolatban, és megvizsgálja az kispróza megjelenési formáit a 

megváltozott társadalmi-gazdasági környezetben, külön tekintettel a nyomtatott és 

elektronikus média terén bekövetkezett szerkezetváltásra. Az ezredfordulón ezek a változások 

különféle piacképes irodalmi/média projekteket eredményeztek: az Alternatív vagy A-

Irodalmi Fesztivál, az Európai Kispróza Fesztivál, az elektronikus irodalmi blogok és 

folyóiratok, az antológia-kötetek kivitték a széles közönség elé és nemzetközileg/regionálisan 

is kiterjesztették a horvát kortárs kisprózát. A nyolcvanas évek keretében a dolgozat 

párhuzamot húz a Quorum-nemzedék kisprózája és két kortárs magyar kispróza szerző között, 

illetve az akkori magyar és a horvát kispróza irodalmi helyzete és státusza között.  

 

I. A kispróza, mint „az irodalomtudomány mostohagyereke” 

I.1. Definiciók és elméletek 

 

A recens irodalomelmélet és történet még nem határozta meg egyértelműen a kispróza műfaji 

és fogalmi jellemzőit. Már a műfaj elnevezésére is számos alakot használnak a nemzetközi 

terminológiában.   

 

Angol (hi)story 
tale, story, 

plot 

tale, 

short story 
novel 

short short story, 

short story 

Spanyol historia cuento novela novela - 

Olasz storia racconto 
novella, 

vicende 
romanzo noveletta, situazione 

Francia historie conte 
nouvelle, 

récit 
roman récit court 

Német Geschichte Erzählung Novelle Roman Kurzgeschichte, Skizze 

Orosz 
история, 

сказ 

pассказ, 

повесть 

короткий 

рассказ, 

повесть 

роман новелла 

Horvát 
priča, 

pripovijetka 

pripovijetka, 

pripovijest 

novela, 

kratka priča 
roman 

(kratka) kratka priča,  

crtica, noveleta 

Magyar történet, elbeszélés novella regény rövidtörténet, 



elbeszélés kispróza 

 

Krešimir Nemec a novellaformák evolúciós elméletével magyarázza a kispróza alakjainak 

változását, mert a fejlődés folyamatosságát a kispróza alapvető tulajdonságának tartja. A 

primitív novellák még az ókorban jöttek létre, a szóbeli elbeszelések (történetek, mesék, 

legendák, mítoszok, állatmesék, stb.) elkülönült, füzérbe rendezett prózai egységeiből (pl. 

Apuleiosz Aranyszamara, az arab Ezeregyéjszaka meséi). A történet a középkorban a szentek 

legendáival és a példázatok gyűjteményével (Gesta romanorum) folytatódik, majd a 12. és a 

13. századi francia irodalomban megjelennek a fabliaux i lai elbeszélő formák, melyek már 

egy strukturált művészi forma felé mutatnak: leegyszerűsített, tömör cselekmény, szokatlan, 

mulatságos helyzetek, szójátékok.Boccaccio Dekameronja megteremti a műfaji feltételeket, a 

novella mint új műfaj tudatosul az íróknál és az olvasóközönségnél is. A szöveg esztétikai 

szempontok szerint íródik, a didaktikus, morális, teológiai elemek hiányoznak, a narráció 

állandó elemeivé válnak a szereplők, a leírások, a bonyodalom és a párbeszédek, a novella az 

események lineáris menetét követi, végét csattanó zárja. A novella mint új műfaj hamar 

elterjed egész Európában (Antoin de la Salle, Juan de Timonede, Geoffry Chaucer) 

A romantizmus korában a novella már meghatározó műfaj, számos alváltozata alakult ki 

(tragikus, irónikus novella, művészi mese – Kunstmärchen)  

A 19. század közepén jelenik meg az amerikai modern kispróza (angol short story). A novella 

poligenézisében itt már struktuális különbségekről beszélhetünk: az elbeszélői keret nyitottá 

válik az elején és a végén, amely lehetővé teszi a játékteret (Spielraum, H.R. Jauss). A 

modern amerikai kisprózát a monocentrikusság, a fordulópont és a bináris forma jellemzi, 

nyitott, fragmentált szerkezettel, allogikus, nem lineáris idővezetéssel, különböző alszövegek 

montázsa, a jellemábrázolás kidolgozatlansága, szubjektív elbeszélői pozíció, meghökkentő 

fordulattal a végén.  

A kispróza definiciójánál Helena Sablić Tomić meghatározása a mérvadó a dolgozatban: „a 

kispróza olyan rövid elbeszélő forma, amely az elején és a végén nyitott, egy hétköznapi 

töredéken keresztül írja le a valóság helyzetét, amire reflektál, stilus- és formai 

hatékonysággal, a monocentrikusság érdekében“. A kisprózát a novella alműfajának tekinti, a 

novella evolúciótörténetének posztmodern változatának.  

A kispróza legfőbb tulajdonságai az elbeszélő műfajok konvencióinak befejezetlensége (H.R. 

Jauss), és a szöveg abszolút pluralitása (R. Barthes). 

A kispróza kutatásakor a fő kérdés, hogy hol húzódnak, illetve meg lehet-e húzni a kispróza 

műfaji határait, a szöveg, a végső szöveg (ultima manus), a végesség és az intermedialitás 

fogalmainak viszonylagosságát és előfordulási lehetőségeit figyelembe véve.  

 

 

I.2. Az urbanitás  

 

A város befolyásolja és meghatározza lakosait, mint az élet épített környezete és mint a 

szocializáció színtere. Az urbánus kispróza ezekkel a hatásokkal telített, a városi életteret 

mutatja be, annak eklektikus együtthatásaival tükrözi vissza,  

Az urbanitás mindenütt érezhető a hetvenes évek farmernadrágos prózájától kezdve a 

quorum-nemzedék kisprózáján keresztül, a kilencvenes évek neorealista és eventualista 

prózájáig bezáróan, ez adja a folytonosság egyik összekötő elemét. Az urbanitás mint közös 

ontológiai és genealógiai alap határozza meg a kisprózát, tematikus és stilisztikus síkon is. 

Jellegzetes a Lodge-féle posztmodern elbeszélő technikák jelenléte, amelyek mind az 

urbanitást hangsúlyozzák: az eltúlzottság, a permutáció, és az ellentmondás, a 

véletlenszerűség és megszakítottság az elbeszélői menetben, a rövidzárlatok az elbeszélői és a 

valóság síkjai között.  



Az urbanitás további megjelenései a kisprózában: vulgarizmusok, a városi szleng használata, 

az erotikus, néha pornográf alluziók túlzott használata, a promiszkuitás, a hagyományos női-

férfi viszonyok tagadása (erős provokatív funkció), az elbeszélői szubjektum mint kivülálló 

(outsider), a fennálló társadalmi viszonyok és nemi szerepek ironikus és kinikus tagadása, 

számtalan utalás szövegközötti és intermediális (az urbánus underground és rock zene, a film, 

a képregény, TV, rádió, videó területéről) toldásokkal-átjárókkal az urbánus mindennapokra, 

az urbánus élettér és a tipikus urbánus tevékenységek tematizálása az utcák, a szórakozás 

különböző formái, kávézók, a városi banda/galeri motívumjain keresztül, az elbeszélés 

töredezettsége, dinamikus határvonalai az urbánus életritmus gyors és kapkodó ábrázolását 

szolgálja. 

 

I.3. Az intermedialitás 

 

A kortárs horvát kispróza másik meghatározó eleme az urbanitás mellett az intermedialitás.  A 

két jellemző egymással összekeveredve is jelentkezhet, az intermedialitás gyakran az 

urbanitást kifejező alszöveg.  

A kispróza szerkezete kivételesen alkalmas az intermediális betoldások, utalások 

beillesztésére, a nyitott, töredezett felépítése számos módot nyújt a szöveg és a különböző 

médiumok (nyomtatott sajtó, filmművészet, urbánus underground és rockzene, TV, videó, 

képregény, hipertext) közötti viszonyok kifejezésére, amely alátámasztja az elbeszélő műfajok 

konvencióinak befejezetlenségét, és a szöveg abszolút pluralitását.   

Az idézettesség, és ezen belül a szemiotikus ekvivalenciák használata talán a kortárs horvát 

kispróza legjellegzetesebb megnyilvánulása, a kortárs magyar kisprózára hagyományosan 

inkább a szövegköziség jellemző.  

Az intermedialitás a szubkulturális jelenségek és a hagyományos, kanonizált jelenségek 

értékkiegyenlítődését is kifejezi, eltörli a határt a „magas” és a „triviális” kultúra között. 

Magában hordozza az irodalmi memória megteremtését és kanonizálását is a fennálló 

irodalmi térben, tehát az egyéni autopoétikát meghatározó, a irodalmi-társadalmi környezetre 

reflektáló funkciót is ellát.   

A számítógépes technológia és a világháló elterjedésével újrafogalmazódik a szöveg, az 

olvasó és az író szerepe a kisprózában. 

A hyperírás kommunikációs modelljeiben az író és olvasó poziciói állandóan változnak, 

egyiknek sincs tökéletes ellenőrzése a szöveg felett. A szövegalkotásban a folytonos 

újraszerkesztés és az olvasás-írás-olvasás képlet érvényesül. A szöveg elágazása a hypertext 

lényegi tulajdonsága, az olvasás navigációhoz, szörföléshez (M. McLuhan) hasonlít. Így a 

hypertext leszűkíti az író autonómiáját, az író és olvasó összeolvad a hypertextuális 

folyamatban. A hypertext létrehoz egy decentralizált kódhálózatot, amely mint csomópontok 

hálózata kapcsolódik össze más szövegekkel, a jelölők és jelöltek plurális terét alkotva. M. 

Joyce fogalma az interlokutor, az szerző-olvasó egy személyben, minden olvasással megújítja 

az írás folyamatát, átvállalva a felelősséget a létrejött szöveg felett (kollaboratív írás; irodalmi 

hypertex). A hypertext szűkebb értelemben digitális, nem-lineáris irodalmi és elméleti 

műveket jelent,  tágabb értelemben minden olyan információ megjelenítését, amelyet 

egymással összekötött csomópontok hálózatán keresztül küldenek és amelyeket az olvasók 

szabadon használhatnak nem-lineáris alkotásra (S. Moulthrop). 

A cybertext minden olyan mű, amely tartalmaz információs visszacsatolási pontot, így 

magában foglalja az elektronikus tér minden hypertextuális, nem-lineáris írását, az ergodikus 

irodalom fogalma pedig minden műre kiterjed, amelyet nem-lineáris alapon hoztak létre és az 

olvasótól aktív közreműködést követel meg (E. Aarseth).  

 

 



II. A kortásr horvát kispróza gyökerei 

II.1. A fantasztikus próza 

 

A nyolcvanas évek elején a horvát irodalomban három próza-modell van jelen: a triviális 

próza, a farmernadrágos próza, és a történelmi regény. (K. Bagić)  

A hetvenes évek elején a fantasztikus próza szakít a mimetikus hagyománnyal, eltávolodik a 

valóságtól. Ezt a szerzők hangsúlyos tudatosságával magyarázható, mely szerint az irodalom 

nem a társadalmi valóság leírását célozza, a valóságra semmilyen hatást kifejteni nem tud (C. 

Milanja). Ez egyrészt társadalmi-politikai okokkal is magyarázható (Horvát tavasz). 

Zárt és egységes szerkezetű próza, autoreferenciális módszerekkel és elbeszélői 

kommentárokal kiegészítve, gyakran egyes szám első személyben. Az elbeszélő a diegetikus 

pozíciót vesz fel, nem megmutatni, hanem elmesélni kíván.  

Az irodalmat ars combinatoriának fogják fel, az irodalmi hagyomány toposzainak és 

témáinak manirisztikus kombinálása, az idézett szerkezeti elemek új, intertextuális és 

intermediális viszonyba rendezésével (a szereplők, párbeszédek, leírások, felépítés-

szerkezetek szimultán átvétele). Az alszöveg a fantasztikus irodalom különböző műfajaiból 

származik – a forrásszöveg lehet a legendák, mesék, antik mitológia, ezotéria, démológia, 

gótikus regény, stb. területéről.  

A másik típusban a szövegben trükköt (P. Milosevits) rejtettek el. A szöveg a realista 

elbeszélés hagyományos módján kezdődik, a jellemábrázolás, helyzet-, és térábrázolások után 

relytélyes ok-okozati összefüggések sorakoznak. Egy hétköznapi tett, helyzet után a történet 

teljesen váratlan, fantasztikus fordulatot vesz.  

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján a szerzők elhagyják az eruditív fantasztikum prózáját, 

egyre inkább a regény műfaja és a triviális tematika (bűnügyi-, romantikus-, 

gyermekirodalom) felé fordulnak. Itt vezetik be és szilárdítják meg a posztmodern irodalmi 

eljárásokat a horvát kisprózába: az interdiszkurzivitást, a műfajok és stílusjegyek kollázsát, a 

paródia és travesztia intertextuális, metatextuális és autoreferenciális alakját. 

 

II.2. A farmernadrágos próza 

 

A. Flaker fogalma, létrehozta a hetvenes években jelentkező próza-modell irodalmi 

márkajegyét, felismerve a populáris kulturelemek identitásképző és meghatározó funkcióját. 

A jeans prose alapvető márkajegyei: a naiv/infantilis elbeszélő, a nagyvárosi fiatal, mint 

főszereplő, a spontán, beszélt nyelv stilizációja, a városi szleng és dialektusok irodalmiasítása, 

a hagyományos germanizmusok felváltása anglicizmusokkal, a valóság ironikus 

megközelítése, a hivatalos diszkurzus elutasítása, az urbánus lét tematizálása, intermedialitás, 

szójátékok.  

A farmer motívuma és a farmernadrágos próza egyes elemei a későbbi modellekre is 

átöröklődtek: a nagyvárosi fiatal alakja (az outsider pozíciójában), az urbánus toposz leírása, 

az urbánus (szabadidős) tevékenységek katalogizálása, a városi banda/galeri mint az egyének 

feletti identitás és a kollektív tudat hordozója, a városi szleng és dialektusok használata, 

szójátékok, naiv/infantilis elbeszélő.  

Az intermedialitás a legfontosabb kapocs a farmernadrágos próza és a későbbi modellek 

között. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. A nyolcvanas évek   

III.1. A Quorum folyóirat és könyvsorozat 

 

A Quorum-könyvsorozat (1984), és folyóirat (1985) megjelenése az újabb kispróza-modell, a 

Quorum-nemzedék számára teremtett lehetőséget az egyéni autopoétikák érvényesítésére.  

A társadalmi-politikai viszonyok forráspont előtt, tele feszültséggel (pl. Fehér könyv – 

botrány), az irodalmi alkotóerők újabb megjelenési területet kerestek. 

A Quorum-jelenség nem egy artikulált, irodalmi koncepció köré szerveződött, inkább közös 

kulturális referencia-alapnak, különböző művészi és generációs érzékenységek 

keresztmetszetének, homogén szellemi térnek tekinthető, amely egy új kulturológiai projektet 

indított be a horvát irodalmi térben.    

A szerkesztői koncepció az avantgárd elméleti és kísérletező jellegével, más művészi ágak 

felé  nyitottságával, az irodalmi kritika szakmai hangsúlyozásával, a fiatal, elsőkönyves 

tehetségek támogatásával Antun Branko Šimić (Vijavica, Juriš) és a Zenit folyóirat (vizuális 

koncepció) örökségét viszi tovább, nagy hangsúllyal a médiumok közöttiségre 

(képzőművészetek, rock és underground zene, film, képregény, videó, TV). 

A folyóirat külön rovatban mutatja be a kortárs irodalom- és művészeti elméleteket, 

irányzatokat, irodalmitörténeti és irodalomelméleti szövegeket. 

Ez a koncepció (amely igazodva az aktuális kihívásokhoz máig változatlan) széleskörű 

elismerésre talált az olvasóközönségnél, a Quorum-könyvsorozat  és folyóirat a fiatal 

szerzőknek termékeny (és abban az időben egyetlen) megjelenési és érvényesülési területet 

biztosított, amiben meghatározó szerepük volt a nemzedéki kritikusoknak, akik nemritkán 

egyben szerzők is. A népszerűség és az irodalmi termékeny közeg a Quorum-könyvsorozatot  

és folyóiratot kultikus jelentőségűvé emelte. 

 

 

 

III.2. A Quorum-nemzedék kispróza modellje 

 

K. Bagić modellje: minimalista próza, konceptuális próza és az urbánus tér prózája. 

A minimalista próza kiindulópontja a Polet folyóirat kispróza-pályázata, ahol 29 sorra 

korlátozták a terjedelmet. A kiírásra rengeteg író jelentkezett, a legjobb 64 minimalista 

kisprózát a Pitanja folyóirat tematikus számban közölte. Itt a narráció végletekig leszűkített, 

töredezett és asszociatív mondat-szekvenciák sorakoznak az elbeszélősben. 

A konceptuális próza jellemzői az írás tudatossága, az írói folyamat tematizálása, 

metatextualitás, autoreferencialitás, a klasszikus műfajok travesztiója, paródiája, ironizálása. 

Bagić az urbánus tér fogalma alatt a „várost mint a modern nomadizmus terét“ érti, az 

urbánus kisprózákban a város stilisztikai és tematikus síkon jelentkezik. 

H. Sablić Tomić modellje: short short story, mint a „kispróza szemiotikus modellje“, a 

kispróza, mint a „nyolcvanas évek műfaji hordozója“ és a novella-kisregény. 

A Quorum-nemzedék prózamodellje: a mindennapi életviszonyok ironizálása, töredezett 

leírások (formai hatékonyság, a kommunikációs krízis kifejezése, az urbanitás 

hangsúlyozása), nyitottság a mű elején és végén. Domináns stílusjegyek és eljárások: 

hiperbola, metafora, metonímia, paradox, a Lodge-féle posztmodern eljárások (az eltúlzottság, 

a permutáció, és az ellentmondás, a véletlenszerűség és megszakítottság az elbeszélői 

menetben, a rövidzárlatok az elbeszélői és a valóság síkjai között), az urbanitás heterogén 

tematizálása, az idézetek montázsa és a különböző alszövegek kollázsa intertextuális, 



intermediális átjárókkal, a szerző autoreferenciális utalásai, a szereplők deviáns, groteszk 

outsiderek, naiv/infantilis elbeszélői pozíció, nyelvi és szójátékok halmozása.   

 

 

III. 3. Garaczi és Hazai – két magyar párhuzam 

 

A nyolcvanas években Magyarországon nem beszélhetünk a kispróza műfaji dominanciájáról. 

A legfontosabb ok a Quorum vagy a Polet típusú folyóiratok hiánya, valamint a kivételesen 

erős magyar novellisztikai hagyomány. 

A kispróza, mint műfaj csak mellékesen jelentkezik egyes szerzők köteteiben, következetesen 

senki sem maradt meg a kisprózánál. Két szerzőt, azonban, ki lehet emelni, akik a Quorum-

nemzedék prózájához hasonló kisprózát írnak: Garaczi László és Hazai Attila (intermedialtás, 

urbanitás, naiv/infantilis elbeszélő, nyelvi és szójátékok, minimalizmus).  

A nyolcvanas évek magyar és horvát kisprózaja közötti legfeltünőbb különbség a műfaji 

beágyazottság és a megjelenés mennyiségén kívül az egyes autopoétikák tudatos és szervezett 

felvállalása, illetve a lehőtéseg kihasználása egy közös szellemi-irodalmi térben, legalább a 

média területén, amit Quorum folyóirat és könyvsorozat szerzői meg tudtak valósítani.     

 

 

 

IV. A kilencvenes évek 

IV.1. Kispróza az óvóhelyen 

 

A horvát irodalmi fejlődéstörténetet alapvetően befolyásolta a demokratikus rendszerváltás, 

majd durván módosította a Jugoszláv Néphadsereg és a paramilitáris egységek hadjárata, 

illetve megszállása. 

A Quorum-nemzedék több tagja elhagyja az országot, némelyek hadi tudósítók lesznek, 

mások nem jelentetnek meg több kötetet. 

A Quorum-nemzedék két tagja is, akik korábban versesköteteket adtak ki, most a kispróza 

felé fordulnak, Delimir Resički és Krešimir Mićanović. Ez a váltás később trenddé válik 

(Simo Mraović, Robert Perišić). 

A kilencvenes évek közepén jelentkezik két markáns kispróza-szerző, akik elütnek a Quorum-

nemzedék kispróza-modelljétől: Zoran Ferić és Marinela. 

Zoran Ferić sajátos prózamodellje világos és lineáris történetvezetéssel keveri a fantasztikus, 

bűnügyi, romantikus műfajok stílusjegyeit. Gyakran morbid, bizzar, fekete humorral átszőtt 

elemekkel kezdi és végzi a történeteit, groteszk csattanóval, sok kérdést és feltételezést 

hagyva az olvasóra.  

Marinela írásaiban felismerhető az urbanitás, a hedonizmus, provokáció, a többszörösen 

megosztott szubjektum, minimalizmus, kommunikációs zavar. A történetei viszont 

kiegyensúlyozottak, nem lázadnak, mindig megtalálja a béke szigeteit.  

 

IV.2. A stílusok pluralizmusa és a folyóiratok szétaprózódása 

 

A kilencvenes évek irodalmában, eltérően a többi szakasztól, nem lehet egységes modellek 

dominanciájáról beszélni, a stílusok, műfajok pluralizmusa érvényesül, a közös poétikai alap 

elvesztésének tudatos hangsúlyozása, individális poétikák és eklektikus egyéni modellek 

uralkodnak. A rendkívül összetett politikai-társadalmi körülmények (a háborús pszichózis, a 

riói boszorkányok ügye, a médiapiac átrendeződése stb.) az évtized végére komoly hatással 

voltak az irodalmi térre is (az  írószövetség felbomlása, a Zarez folyóirat létrejötte). 



Fontos tény, hogy a szépirodalom még nem tematizálza a háborút és megszállást, egyes 

egyéni írásokat leszámítva (R. Cvenić, J. Pavičić), illetve, hogy ez az első nemzedék, 

amelynek nincs „házi” kritikusa, akik az irodalmi teret kompetensen kiegészíthetnék.  

K. Bagić három irányzatot különböztet meg a kilencvenes évek folyamán: a kritikus 

mimetizmust, az eszkapizmust és az interdiszkurzivitást. 

A kritikus mimetizmus követi a dokumentarizmus és a tényfeltáró irodalom trendjét, ami  

általánosan meghatározta az évtized első felét. A véres társadalmi viszonyok újra a valóság 

felé terelték az írókat. Az urbanitás, beszélt nyelv és a dialektusok stilizációjával, gyakori 

intermediális interpolációkkal kapcsolódik az előző modellekhez.  

Az eszkapizmus tudatosan elhatárolódott az aktuális horvát valóság ellentmondásaitól, a 

szöveg egzotizálásába menekült, nemzetközivé tette a történeteket, kiterjesztette a személyes 

élményt egyetemessé.  

Az interdiszkurzivitás.modelljében a kispróza különböző diskurzusok metszéspontja lesz egy 

szövegek közötti szövegben, összekeverve a heterogén tapasztalatokat, többszörösen kódolt 

eljárásokkal.  

 

IV.3. Az irodalmi kritika helyzete az új évezredfordulón 

  

A hozzáértő irodalmi kritikusok hiánya már közhely, amely a kilencvenes évek közepétől 

hangoztatnak. A neokapitalista, információs társadalmakban a világ és a valóság alavető 

változásokon ment keresztül, erre az irodalmi szakma nagy része nem volt felkészülve.   

Az összetett kérdés egyik része az egyetei oktatás elmaradottsága, amely a szöveget tekintette 

kiinduló pontnak, a vizsgálati módszerek adottak, zártak, episztemiológiailag determináltak, 

ezt a merev rendszert adták át a hallgatók generációinak.   

Ez a megözelítés a priori kizárta a szociális érzékenységet, kizárta a valóságot.  

Az úságírói kritika a médiarendszer és a kiadók gyökeres átalakulásával sokk-terápiát élt át. A 

média és a kiadók privatizációja hirtelen átmenetet jelentett egy másik rendszerbe. A 

kapitalizmus – áru – ipari termelés – marketing – terjesztés elv és a piaci törvények szerint 

működő új helyzetet nem követte megfelelő átképzés-utánpótlás. 

Az irodalom is megváltozott és ehhez az akadémiai és újságírói szakma még nem tudott 

alkalmazkodni. Az irodalom a médián keresztül bulvárosodott, reflektorfénybe került, itt is a 

profitorientált ipari termelés és a tudatos marketing válik elsődlegessé a nagy multinacionális 

médiavállalatokon keresztül, a köny versenyképes tömegtermék lesz.  

A szemléletváltás elkerülhetelen, hogy adekvát válaszokat tudjanak adni az aktuális irodalmi 

folyamatokra, elhelyezzék azokat a hazai és nemzetközi összefüggésben értelmezzék. 

Kulturológiai, irodalomszociológiai, recepcióesztétikai adatbázisok, kutatások, módszerek 

szükségesek, hogy választ kapjunk a fennálló kérdésekre. 

Ki olvas ma Horvátországban? Mit olvas, miért és milyen gyakran? Mennyit költ kultúrára, 

azon belül könyvekre? Hogyan lehet új irodalmi jelenségeket, írásokat elemezni, elhelyezni az 

irodalmi térban? Hogyan jut el az irodalom az olvasóhoz, az író a kiadókhoz a megváltozott 

gazdasági-politikai körülmények között? Hogyan mozognak az irodami tér 

hatásmechanizmusai, mi alakítja őket?  

 

 

 

 

 

 



V. Az információs társadalom érzékenysége 

V. 1. Az Alternatív vagy A – irodalmi Fesztivál - FAK 

 

A FAK az irodalmi tér egyik válasza a megváltozott körülményekre. A szervezők (N. 

Rizvanović, K. Lokotar, B. Radaković) megérezték a legújabb érzékenységet, felismerték, 

hogy az irodalom az információs társadalomban a hagyományos csatornákon már nem jut el 

az olvasóik kritikus tömegéhez. Tudatában voltak, hogy létezik kereslet az irodalom iránt és 

megtalálták azt a rést, amelyet a Quorum folyóirat kitöltött és vált a felismerés miatt rendkívül 

népszerű 

A kritikusok irodalmi koncepciót, művészi modellt jerestek a FAK mögött, ami alapvetően 

téves hozzáállás, az írók életkorban és poétikában is túl heterogén képet mutattak. A FAK 

inkább média és populáris kulturfenomén, nem irodalmi csportosulás. A bulvárosodás 

hasznos oldala, hogy demokratizálja és eladhatóvá teszi az irodalmat, ismertté a szerzőket, 

piacot teremt, a tárcairodalom és az újságírói kritika, a riport új lendületet kap. A média és az 

irodalom termékeny párosítása volt a FAK.  

Fontos körülmény, hogy kivitte a kortárs horvát kisprózát nemzetközi szintre (nyitás Szerbia 

felé, angol, bosnyák szerzők vendégszereplése), és regionálisan megtörte a főváros 

dominanciáját (a fesztivál Horvátország szinte minden városába eljutott), pozitív 

diszkriminációval élt az fiatal, elsőkönyves szerzők felé. 

 

V. 2. Az eventualisták 

 

Az eventualisták nemcsak média-jelenség, hanem irodalmi csoportosulás is, noha a médiát, a 

média hatalmát ők is rendkívül tudatosan használták. Bebizonyították, hogy különböző 

emberek különböző poétikákkal is tudnak egy felé hatni, hatékonyan megjeleníteni magukat 

és írásaikat a közönség előtt, a médiát saját fegyverével győzték le.  

Eltávolodtak a kritikus mimetizmustól, provokatív stílussal, a mindennapok részeit 

felnagyítva, plasztikusan, a társadalmi problémákra érzékenyen reflektálva csikarnak ki 

reakciókat, érzéseket az olvasóból. Az eventualista kísérlet: a Pessoa-féle szubjektivizmust, a 

személyes tapasztalatot a végletekig feszítették, amíg az elbeszélői szubjektum meg nem 

hasad és láthatóvá válik egy másik, lehetséges szubjektum, amely ott szunnyad belül. 

A középpontban egy szenzáció, az esemény (angol event) áll, ez az ami beinditja szubjekt 

hasadását. Az esemény, a valódi szenzáció áll szemben a mindennapok hamis áleseményeivel. 

 

VI. A műfaj változatossága az erotikus kispróza-antológiákban 

 

Három erotikus kisprózát bemutató antológián (XXX-files; Libido.hr; Poqueerene priče) 

keresztül tekinti át az erotikus kispróza-irodalmat, illetve a kispróza műfaji változatosságát. A 

Start és az Erotika felpezsdítették a kispróza-írási kedvet a szerzőknél a széles 

olvasóközönség és a magas honoráriumok miatt. 

Az XXX-files és a Libido.hr kötetek alapján meg lehet állapítani, hogy a horvát erotikus 

kispróza fallokratikus és hetero-orientált, viszont heterogén és kreatív képet mutat. Ezt az 

egyoldalú képet árnyalja a  Poqueerene priče kötet, amely a Queer Zagreb projekt keretében 

jött létre. 

 

 


