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Az itt következő horvát irodalmi válogatás egy interreG-pályázat kereté-
ben megvalósuló „Promotion of Contemporary Art Across the border – PArt” 
elnevezésű projekt része. ennek célja a határmenti régió kulturális értékeinek 
népszerűsítése, valamint a szomszédos ország kortárs irodalmi, képzőművészeti 
és zenei színterének megismertetése a horvát és a magyar közönséggel.  
A határ mindkét oldalán megvalósuló számos nyilvános esemény, irodalmi est, 
koncert, fesztivál és vándorkiállítás mellett a program kimondottan szakmai 
rendezvényeket is tartalmaz (workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai ki-
rándulások), melyek remélhetőleg ösztönzőleg hatnak a fiatal művészek közötti 
kapcsolatépítésre, a közös munkára és a további kulturális együttműködésekre a 
jövőben. A projekt egyik lényeges és maradandó eleme egy horvát–magyar (két-
nyelvű) kortárs irodalmi antológia, amelynek horvát szerzőitől e helyt adunk íze-
lítőt. A válogatás írásai jellemzően a szlavóniai térséghez kötődnek, főképp annak 
központjához, eszékhez, de Vukovár és Diakovár (Đakovo) is megjelenik az itt 
olvasható szövegeknek a régi időktől a vészterhes közelmúlton át a jelenig húzódó 
vonulatában. 

Az eszéki Književna Revija folyóirat rövidesen tematikus számot szentel a szom-
szédos ország fiatal szerzőinek. A vándorkiállításokra háromnyelvű (magyar, 
horvát és angol nyelvű) katalógus is készül. A projekt két fő helyszíne a test-
vérvárosi kapcsolatokat ápoló Pécs és eszék, de számos más határ menti horvát 
és magyar település is közreműködik a programok megvalósításában. A mint-
egy másfél éven át tartó program lebonyolításában a Jelenkor partnere az eszéki 
Oksimoron alapítvány. A mostani együttműködés alapja az a húszéves munka-
kapcsolat, amely bennünket horvát kollégáinkkal összefűz. reményeink szerint 
a nyitott olvasó számára ez a kis kitekintés nemcsak egy szomszédos régióról, 
a magyar történelemhez ezer szállal kötődő szlavóniáról ad képet, de segéd-
egyenest nyújt ahhoz is, hogy Pécs sajátos földrajzi és szellemi elhelyezkedése 
megrajzolhatóvá váljék.

A szerkesztőség

A jelen dokumentum az európai unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma 
kizárólag a Jelenkor Alapítvány felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok 
nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az európai unió és / vagy a hu-hr interreg 
V-A CbC Program irányító hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.


