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Novák Valentin első munkája nemcsak a jelzett szerkezeti
következetességek tekintetében igényesen megformált szöveg, de a
poétikus struktúrák, nyelvi játékok, lendületes versbeszédapplikációk lehetővé teszik azt is, hogy rákérdezhessünk a különböző
racionalitásformák, életvilágok természetére, elmaradhatatlan
iróniánk lényegiségére s az ellenpontok esélyére.
Bohár András; ÉS, Ex Libris, 1995. január 6.

1994
Szerelmi regény, krimi – álom és valóság határán, özönvízzel…

Bizonyos gyorsított tempó jellemző legtöbb költeményére. Nem
engedi, hogy az olvasó meg-megálljon egy-egy részletnél, a
továbbhaladás "kötelező". Épp ezzel éri el a megbűvöltség, az
elvarázsoltság, a lenyűgözöttség érzését-élményét. Nem gondolati,
sokkal inkább indulati líra Novák Valentiné, némiképp - távolról - a
"technóra" emlékeztetnek módszerei, költői eszközei. Alárendelt
elemként a humor nyersebb eszközeivel is él, ám ez a humor sem a
kizökkentést, hanem ugyancsak a "bűvölést" szolgálja. Sajátos,
újszerű költészet ez - gyakorlott versolvasóknak, kivált fiataloknak
érdemes ajánlani.
Írta: Könyvtári Intézet

1997
Első verseskötetem avantgarde és klasszikus formajegyekkel…

Gángoly Attila és Novák Valentin figyelemre méltó művet
alkotott. Azt is mondhatnám: kész őrület! De van benne rendszer.
Lázár Ervin (fülszöveg)
Nagy élvezettel olvastam Zsír Balázs történetét. Mindenekelőtt
stílusa ragadott meg. Ezerszám lehetne idézni a telitalálatokat…
Gondolom a műfaj ritkasága miatt nem lesz könnyű áttörni a magyar
irodalmi hagyományok falát, de kívánom, hogy legalább az
olvasókhoz jusson el.
Tüskés Tibor (fülszöveg)
A regény jellemző, néhol Rejtőt idéző humorára példaként bármely
rész kiragadható lenne.
Ekler Andrea (fülszöveg)
A kortárs magyar irodalomból mind a mai napig hiányzik egy új, a
modern kor követelményeinek megfelelő „Balzac”. A kommunizmus
bukását követő esztendők zavaros világát kevesen próbálták meg
ábrázolni irodalmi igénnyel. […] G. és N. urak sem a teljesség
igényével ábrázolják a rendszerváltás utáni évek magyar valóságát.
Klasszikus kópéhoz méltón Zsír Balázs is inkább a társadalom alján
élők, alvilági alakok, kisstílű gazemberek, szajhák, kocsmatöltelékek
körében érzi jól magát, de bejáratos lesz a legmagasabb – politikai –
körökbe is, kivált miután – a szó szoros értelmében – glóriás szent
válik belőle…
Szappanos Gábor; Napút, 2002/7.

2001
Kétszerzős, modern pikareszk regény a rendszerváltásról…

Aki Novák Valentin második verseskötetét a Roskadás című
előzmény ismeretében veszi kézbe, az a benyomása támadhat, hogy
nem ugyanaz az ember írta: a neoavantgardista kép- és
szabadversköltő most, Kosztolányi emlékének ajánlva kötetét,
formateremtő forradalommal állt elő, mégpedig, mint a cím is
mutatja, japán stílusúval.
Kiss Péter; Szépirodalmi Figyelő, 2002/3.
Novák Valentin úgy tud finom lenni, hogy nem finomkodik,
sohasem esik a keresettség hibájába. Avval, hogy nem kimondja,
csupán felvillantja, jelzi - fontosabbá teszi, mert titokzatossá a
tárgyát. Beszédmódja tehát implicit. A titokzatosság, lebegtetés nem
lesz zavarossá. Sejtelmes és nem kusza. A textuson nemigen lehet
felfedezni szövés- és szálhibát.
Fecske Csaba; Új Holnap, 2004

2002
Egy japánkertben bolyongó, szerelmes zen szerzetes vívódásai…

Az Ecettel savanyítok ciklus elbeszélései olyanok, mintha a szerző
évek alatt titokban megalkotott volna magának egy kaleidoszkópot,
és egyik napról a másikra elkezdte volna használni: az általa a
szerkezetbe dobott valóság-fragmentumok egyszer csak egységes írói
“világ-képpé” álltak össze. Novák Valentin mozgássérültekről szóló
elbeszélései között több klasszikus antológia-darab is van, például a
Rakétaállomás, a kötet záró novellája, de szinte mindegyik írás
büszkesége lehetne minden kortárs magyar prózai válogatásnak.
Szappanos Gábor; Magyar Napló, 2007/2.
Jól érzékelhető a felhasznált stílusváltások, a nyers, naturalisztikus
leírások, (megjegyzem: néhol kissé túlpörgő szó- és
mondattársítások) és a lírai mondatok vegyítésének szándéka. A
sorsok hasonlósága, az új nevekkel, életutakkal bővülő történetek
erejét a sokszor kíméletlen, visszavonhatatlan őszinteség adja. A
narráció gyakori váltásai alkalmat teremtenek a bemutatott
mikrovilág, az ott lakó beteg fiatalok, egészséges fizikumú tanárok
több szempontú, gyakran szándékosan kisarkított, ellenpontozó
bemutatására.
Sinka Annamária; Eső, 2007/3.

2006
A mozgássérültek életét felvillantó novellák alkotják egyik ciklusát…

A befogadás jelentésalkotása szempontjából elmondható, hogy
Novák Valentin mostani műve jól illeszkedik eddigi alkotásainak
sorába. A szövegek úgy vannak megkonstruálva, hogy alapvetően
kétféle olvasásmóddal adható jelentés nekik. Egyrészt a technét
virtuózan kezelő stilisztikai és retorikai megalkotottsága felől
(esztétizáló jellegű), másrészt a mimésziszt szem előtt tartó,
társadalomkritika felől. Kétségtelen, hogy Novák műveinek olvasása
során mindig azt a nyelvi kíváncsiságot érzi az olvasó, azt kutatja,
mikor melyik értelmezési módra eshet nagyobb hangsúly. Leginkább
manierista ez a (nyelvi) világ. Talán ezért is vonzódik olyannyira az
emblémákhoz, toposzokhoz, azokhoz a spirituális kisugárzású
képekhez, amelyek most, ebben a világállapotban furcsa fénytörésbe
kerülnek.
Payer Imre; Spanyolnátha, 2006

2006
Hexameteres vígeposz, a Lúdas Matyi megújítása…

Különleges, jelenkori irodalmunkban elég szokatlannak mondható
vállalkozás Novák Valentin, Fazekas híres műve nyomán megírt,
négy kivonásos Csípes M@tyi című verses elbeszélése. A történet
látszólag hasonló az eredeti Ludas Matyihoz, azzal az árnyalatnyi
különbséggel, hogy főhősünk ezúttal egy számítógépes programozó,
aki a „neumann-i elveket ismeri mind, és / példa előtte a nagy Bill,
az, ki a kettesi számok / halmaza örvén tollasodott meg...” Döbrögi
(Köpködi) pedig itt is, napjaink társadalmának másik pólusán létező,
éppen borhamisító maffiafőnök. Novák az alapmintát mind
témájában, mind versformáját tekintve érdekesen követi, azaz úgy
tesz, mintha utánozni próbálná a matyis kalandokat, és úgy tesz,
mintha hexameteres minieposzt írna, holott másról van szó. A
történet korunk visszásságainak bővérű és humoros ábrázolása…
Boldogh Dezső; B-irodalom, 2015

Novák Valentin eleddig letett az asztalra verskötete(ke)t,
pikareszkregényt, novellagyűjteményt, vígeposzt, erre tessék, most –
ismét újabb műfaji vizekre úszva-evezve – állatmesékkel jelentkezik.
No, nem épp gyerekeknek való kis kedélyes-mulatságosakkal, sokkal
inkább olyanokkal, melyek a legkérgesebb szívű felnőttet is mellbe
vághatják vérmodern tanulságaikkal, lelkiismeret-furdalást indukáló,
s talán lelkiismeret-furdalásokon alapuló erkölcsi kérdéseikkel,
felismertetéseikkel.
Ribáry Zoltán; Prae Online, 2008

2008
Állatmesék – szigorúan abszurd-kedvelő felnőtteknek…

Novák Valentin szokatlan témaválasztásával nem
krokodilkönnyek begyűjtésére tör, sem a sokkhatás
marketingértékére nem kacsingat. A rokkantak sokoldalúan szomorú
bemutatása alkalom arra, hogy feltegye épség és nyomorékság,
értelem és értelemhiány egyetemes kérdéseit.
Sturm László; Kortárs, 2011/3.
Ezek az írások meg sem kísérlik idealizálni a sérült embereket, nem
operálnak hamis pátosszal, érzelgősséggel, ugyanakkor mentesek az
előítéletek túlzásaitól is. A szerző „személyes érintettsége" ugyan
lépten-nyomon elő-előbukkan a sorok mögül, ám ez egyetlen
pillanatra sem zavaró, sőt, a hitelesség szempontjából nagyon is a
helyén van, nagyon is szükséges! Elvégre szépirodalmi műről
beszélünk, nem újságba szánt riportról - igazán, valóban el kell
hinnem, anélkül nem működik. És Novák Valentinnak lehet hinni.
Mert ő is hisz abban, amit mutat nekünk, s nem csak egy új, korábban
alig-alig művelt, ezért könnyebben feltörhető parcellát keres.
Bene Zoltán; Bárka Online, 2010/5.
A két részre tagolt kötet gondos szerkesztésének köszönhetően
Novák úgy viszi bele az olvasót a kerekes-székesek világába, hogy
szép lassan meríti bele a témába, mintha csak először szoktatná a
lemerülőt, hogy megbarátkozzon a közeg hőmérsékletével. Aztán
egyre mélyebbre és mélyebbre húzza, s amikor már azt érezné a
merítkező, hogy elege van, és ki akarna menekülni, akkor a második
rész szeretetteljes légköre fogva tartja.
Jakab-Köves Gyopárka; Hitel, 2011/7.

2010
E novelláskötet csak mozgássérült hősöket elevenít meg…

Az eddigi interpretációktól gyökeresen különböző módon közelíti
meg a témát a Gángoly Attila és Novák Valentin szerzőpáros G. és N.
urak álnéven 2001-ben publikált, önmagát pikareszknek,
kópéregénynek definiáló Zsír Balázscímű regénye. Ennek egyik
epizódjában tűnik fel Hany Istók alakja – már, ha a pikareszk regény
műfaja nem magának a különálló epizódoknak a laza füzéreként
értelmezhető. A kalandregényt modernizáló szöveg a cselekmény
mozgalmasságával, túlburjánzásával ellenszegült a
történetszerűséget háttérbe szorító posztmodern poétikáknak, igaz, a
regény 1994–1996-os születése óta a honi posztmodern diszkurzus a
történetelvű elbeszélést rehabilitálni látszott. A szerzőpáros
szellemesen konstruál meg egy olyan szöveget, mely a fiktív,
irodalmi szereplők és a különböző térhez és időhöz köthető valós
történelmi személyek vegyítésével egyfajta bricolage-világot alkot,
amelyben a készen kapott „talált tárgyak” kreatív módon íródnak
újra. A szöveget a paronomázia, a nyelvzsonglőrködés, a
regiszterkeverő beszédmód (szleng, pátosz, irónia), az intertextuális
utalások sokasága (pl. Mikszáth-allúziók), a két elbeszélő önreflexiója
és egymás kioltására irányuló játékos harca, a humor, a groteszk és a
paródia uralja, és teszi a regényt ún. társadalomkritikai attitűdjével
együtt is könnyed, szórakoztató olvasmánnyá. A kortárs kritika a
pikareszk regények felől interpretálta a regényt, és kanonikus
művekkel párosította: „A Zsír Balázs kalandos, gunyoros, groteszk,
realisztikus, néhol naturalisztikus, mint neves elődei, a Gil Blas (Le
Sage), a Tom Jones (Fielding), a Kakuk Marci (Tersánszky) vagy az
Osztap Bender (Ilf-Petrov).”
Gerencsér Péter: Hany Istók alakváltozásai (FISZ Könyvek 55.)

2011
A pikareszk regény újra töltve, kissé újragondolva…

Novák Valentin írásait ismerve ez a mű merőben eltér a
korábbiaktól. Bár a humor csírái itt is felcsillannak, a szöveg
hangulatát inkább a belső erő, a kinyilatkoztatásszerű, ellentmondást
(önellentmondást) nem tűrő gondolatfutamok adják, melyek hol
érted haragszom [magamért haragszom] formán dühösek, hol
józanul pontos leírásai az embert összekuszáló külső tényezőknek, a
minden korban fel-felbukkanó ördögi kísérteteknek. Érdekes szöveg
a Páternoszter. Ha önéletírásnak, egyfajta confessionak, vagy ha
korkritikának, netán - bizonyos tekintetben - próféciának is vesszük,
mindenképp kíméletlen szembesülést eredményez, mely nem tűr
meg semmiféle finomkodást. Kimond, pusztít, mint az áradat, hogy
valami új szülessen, valami új tisztaság. A személyes életben, az
írásban.
Sárvári Balázs; Esztergom és Vidéke, 2012. 07. 04.

2012
Unitárius megkeresztelkedésem vallomásregénye…

- Szerinted miért érdekel sok embert jobban egy kitalált világ,
mint egy valódi, őszinte fejlődésregény? Menekülés lenne?
- Én is a kitalált világban hiszek, a fantázia hatalmában, a mesében, a
sztoriban. Akinek nincs fantáziája, az ne akarjon mesélni! Ez a könyv
tulajdonképp egy kiruccanás, az átlagnál több életrajzi elemet
tartalmaz, és számtalan kódolt és kódolatlan utalást. […] Mint
mondtam, saját sorsomban kalászérlelő év volt a 2007-es. Szárba
szökkentem, belső meglátások révén, új célok elérése érdekében, és
ellenálltam az elharapódzott szellemi nihil (műanyag nyelestehenek),
az agyatlanság (szubkulturális felvonulások), a polkorrekt
korlátoltság (lakáj írók rendszerkiszolgálása) és egyéb böszmeségek
ellenében… Tulajdonképp addig még volt esélyem a végletesen
szétvált irodalmi életben ide és oda is tartozni, hídszerepben
tetszelegni, innentől fogva nem lesz. Már a valláskeresés, mint téma
is leválaszt rólam lehetséges olvasókat, ítészeket, esélyeket…
Bender Krisztina; interjú, Kultography, interjú, 2012. 06. 08.

Novák Valentin költészete a hagyományok és a meglepetés
jegyében áll, nincs olyan műve, ahol ne bukkanhatnánk remekbe
szabott, sajátosan impulzív, izgalmas képi megoldásokra. De csak
azoknak élvezhető igazán ez a líra, akik kellő időt, türelmet szánnak
a tanulmányozására.
Boldogh Dezső; Irodalmi Jelen, 2014/3.
A környezetével, az önmagával és a világgal szembeni
szókimondása és néha bántó tényfeltárása, lemeztelenítése lehet
kényelmetlen és túlzó, de legalább nem köpönyegforgató,
simulékony és üresen zengzetes.
Csepcsányi Éva; Spanyolnátha, 2013/6.
[…] Tudom, nem divat referenciálisan olvasni, de Novák Valentin
elbeszélős poétikája adja magát az efféle értelmezésnek – több
versében csodás egységet és azonosságot él meg a világegyetemmel,
amelyet isteni lényegűként ragad meg: „DNS- és Tejútcsavar / kódolt
istenfélést takar…” Ez az univerzális teremtésminőségbe vetett hit
egyben egy magas szintű teológia alapja is. Számos versében van
valami ráolvasásszerű; a nevesített, intézményesített Isten
egylényegűvé válik a pogány istenekkel… Borzongatóan izgalmas ez
a költészet attól, hogy mindenhol áthallások burjánzanak; a költészet
maga nem is más, mint egy hatalmas, magára hagyott, elvadult,
őrjöngő arborétum, mert nincs annyi olvasó ember, amennyi ezt
gondozhatná; arborétum, amelyben minden lehetőség ott lapul…
Simon Adri; Magyar Napló, 2016/4.

2013
Tizenöt esztendő verslenyomata…

Az összesen harmincnégy fejezetre rúgó regény egyes etapjai
sokszor önállóan, magukban olvasva is élvezhető, létező
műalkotások. A könyv befejezése (A befejezhetőség dilemmái)
sorsszerű, beleillik a közép-európai létbe. Sokáig tologattam az
asztalomon Novák Valentin Álomtourbináját. Féltem tőle? Vagy
megsejtettem előre, hogy amennyiben elkezdem olvasni, magával
kap a regénybeli suhanás, és nem tudom majd letenni? Lehetséges.
Az is lehet, hogy egy szép napon újraolvasom majd. Vagy csak
felkapok a bringámra, és elkezdek tekerni én is Mexikó felé a Pilisbe.
Gáspár Ferenc; Kortárs, 2017/5.
Novák Valentin Álomtourbina című, sok irányba elinduló,
neoszürreális, történetcsavarintásos, apokrif biblikus elemeket
tartalmazó, időutazásos könyve beviheti az olvasót olyan
csalitosokba, melyek létezéséről nem lehetett tudomása. A „tekerés”
élménye többrétegű, feljogosíthatja az írót, hogy kedve szerint
csapongjon, szálakat varrjon el, kiöntse mélytudatát, mint az órák óta
monoton kerekezők a végső kimerülés előtt. […] Novák ebben a
művében is szinte minden eszközt bevet: meghökkentő
szókapcsolatok, látomásözön, álomturbinákra kapcsolt
monológzuhatagok, hirtelen eltűnő, majd új személyazonossággal
előkerülő szereplők más idősíkokban. Ismét az íróra jellemző
expresszív lírai prózát kapunk, talán több ismeretlen csalitossal, íróiolvasói csapdahelyzettel, mint amennyit az életmű eddigi köteteiből
megszokhattunk. Novák Valentin azonban mindvégig képes
fenntartani az érdeklődést.
Boldogh Dezső; Irodalmi Jelen, 2016/10.

2016
Kerékpáros regény Budapesten és Mexikón át a csillagokig…

A mindennapi ginzenggyökerén tűnődve rágódó Maj Om Ce
mester semmi esetre sem megmondóember, inkább lemondóember,
már, ha létezik ilyen, mégis képes kiállni a saját igazáért, amikor a
folyóban ellenáramlatokat kelt a Párt bősz birodalmi folyásirányaival
szemben. Novák Valentin egy ízig-vérig megújulásra képes szerző,
aki sosem idegenkedett a stíluszsonglőrködéstől, ellenben ritkán
ismétli magát, témái többnyire el is ütnek egymástól, vegyük például
a Magyar rulett és az Álomturbina közti kontrasztot. Maj Om Ce
hajlítható, rugalmas karaktere számos meredek kalandra rávehető,
legyen szó akár saját hamvasztásának igényléséről, akár
varázsszőnyeg bérlésről vagy bordélyházban dorombolásról,
térhajlításról és visszhangcsinálásról, de legvégső titka talán csak
ennyi: „Maj Om Ce mestert szerették, mert rövid.”
Rimóczi László; Irodalmi Jelen, 2019

2018
Álkeleti történetek áthallásokkal…

- A napokban jelent meg A szomszéd dinoszaurusza... című
kötete. Szereplőinek kínai hangzású neve van, a környezet mégis
ismerős. Mi ez, paródia? Filozófia? Példabeszéd irodalmi
köntösben?
- A szomszéd dinoszaurusza című kötetem abszurd-groteszk
rövidprózafüzér, mely elvileg a Távol-Keleten játszódik, valójában
csak Keleten, akár Magyarországon is kibontakozhatnak tanulságai.
A befelé néző introvertáltak (többek között művészek) küzdelmét
mutatja önmagukkal, a tömegemberek alkotta társadalommal
szemben. Hőseink, lehet, köldöknézegetőnek tűnnek, de mégis ők
jutnak legközelebb a világ értelmezéséhez, nem a körülöttük
nyüzsgő, bazári forgatag. Pedig látszólag kételyekkel vannak csak
tele, döntéseik bizonytalanok, de legalább ők hozzák meg ezeket a
döntéseket, és nem külső sugallatok révén lépdelnek előre az életben.
Boldogh Dezső interjúja, kultúra.hu, 2018. 12. 27.

2019
Folyóközi abszurd…

Gil Games: A szférák zenéjét hallom az Operaház felől. Itt, ezen a
nyolcbeli körgangon lehet a legélesebben hallani. Lejöttem ide, hogy
megtapasztaljam, mit rejt a mélység. Feljegyzéseket készítek, hogy soha
többé ne tévedhessenek az istenek, mikor teremteni lesz kedvük. Igen,
írtam egy programot, hogy a legtökéletesebben megtapasztalhassam a
földi világot, hogy a legtökéletesebb jelentést írhassam. A programba
beleszőttem legkedvesebb hőseimet, legjobb barátaimat, de az itt és
most véletlenjeit nem vagyok képes kiküszöbölni. […] Egyet azonban
tudok, az apró jelentések, lassan odaérnek isteneink füléhez, és
újragondolnak mindent, újragondolnak minket. Mert így nem lehet. Így
nem lehet… (Elsírja magát) Ez egy tévedés volt… Tévedés volt a
kőtáblák korában, tévedés volt a tekercsek korában, a kódexek korában,
és tévedés most is, a monitorok korában… Így nem lehet… Értitek, ti,
ott fönn?! (Az ég felé rázza ökleit) Megkértetek, hogy jelentsek, mint
földről való, de magasra törő. Magasépítésznek születtem hát.
Felhőkarcolók magasából és romjairól jelenthessek, de mi a hála,
elvesztettem kevés isteni részem is. Elvesztettem a tisztánlátásom. Hibás
programot írtam, amit át sem látok. Nem vezet sehová a logikai út, mert
én sem vezetek sehová. Mint egy rossz bolygójáró, amely leszáll a
Marson, egy darabig fotók ezreit küldözgeti, talajmintákat elemezget,
aztán ismeretlen okból elnémul örökre. Úgy érzem, lassan én is
elnémulok örökre. S Ti (az eget kémleli) nem fogtok segíteni, mert nem
tudtok, vagy nem akartok. Igazából, nem is vagyok benne biztos, hogy
azért küldtetek ide, hogy jelentsek. Lehet, csak a véletlen pottyantott
ide, a magyar Mezopotámiába. Nem is volt velem semmi
szándékotok… Csak bennem volt késztetés a jelentésre, s úgy
gondoltam, a legkevesebbet azzal ártok, ha az isteneknek jelentek, s
nem holmi megtartótiszteknek. De mostantól megtagadok minden
együttműködést, akkor is, ha nem volt soha. Akkor is, ha aláírtam
valamit, akkor is, ha nem, akkor is, ha kényszerített rá valaki, akkor is,
ha nem. Leszámoltam veletek, isteneim… Most leszámolok magammal
is, maradék illúzióimmal… Duplagondolom a harmadik felvonásnyi
jövőt… [Részlet]

2020
Más kötetekből kimaradt, és újabb prózai munkáim…

Közben már utcára léptünk, s ballagunk a Körútról nyíló, kitakarítandó
bérpalota felé. Két tündérke most markecol le egy csóró részeget, de a
térfigyelő kamerák, akár isten szeme, mindent látnak, s mire kereket
oldanának, ott a villogó kékség a nyomukban. Még halljuk fejhangú
perelésüket. A Körút előtt fiatalok csapkodják a kiürült palackokat a
flaszterhez, mialatt veszettül óbégatnak. Egyetemista kinézetük nem sok
jót sugall a jövőben bízóknak. A túloldalon etnikai csoportosulás.
Hegyomlássá kigyúrt, tarkóig tetovált alakok, ujjnyi vastag
aranyláncokkal, s néhány suhanc formájú, akiknek most kell bizonyítani,
hogy az iskolapad helyett a nagyok nyomdokaiba lépnének futtatni,
bizniszelni, bodzázni. Ők is káromkodnak, mert bevitték a két a csajt. De
fenyegetőleg méregetik deákos műveltségtől mentes diákjainkat, hiszen
ezzel a hebehurgya nekihevüléssel hamar odavonzanak egy újabb
járőrkocsit, amely most már a kitartottakra nézve is veszélyes lehet.
Egyáltalán nem vak ez a hajnal. Minden kapualjnak szeme van. Hol egy
„véletlen” leányka, hol egy részegen vizelő, hol egy hortyogó
hajléktalan. Lendületben hisz a város, főleg ezen szeglete, ahol a nyomor
utcabútorai, csövesek szegélyezik a munkába menők és turisták útjait.
Hiába várom a csodát, hogy Kosztolányi jön szemben (háttal nekem,
ahogy kedvenc módján ringatta el magát), miközben rímekben szónokol
udvartartásának, vagy Ady dülöngél vigyorogva, pantallójáról azt a
port törölvén, ami az operaházi szfinxről zuhantában kenődött oda,
vagy a vagabund kinézetű Tersánszky jattol a Miskolc melletti pacalért a
Körúton kocsit fogó, épp szép summához jutó Krúdyval. De nem
történik semmi ilyesmi. Hol vannak akár az álmos vicék, vagy a
házmesterek? (Csak néhány combi várakozik az első zombinókra…
Fáradt, pirkadati szóvicc…) Még kikerülünk egy-két kupac ebpottyot, s
ott vagyunk a ház előtt. Janó kulcsért kotorász. Már a pince előtt állunk.
Nyitja, lemegy attribútumaiért, megereszti az udvari falikutat, s
nekikezd… [Részlet]

- Mit jelent az ön számára a “posztmodern” kifejezés? Korstílus ez, vagy
inkább csak az önigazolást segítő jelszó sokak számára? A No! Jé!-ből ítélve
– világvége, vízözön, romok – vitában áll a szó mögött megbúvó jelenséggel:
a könyv mintegy példázata a kaotikusságnak és a szétesettségnek, s mintha nem akarna ezzel azonosulni…
- A posztmodern, mint már utaltam rá, egy életérzés, a világ egy
megélési vagy meghalási foka. Az egzisztencializmus végkifejlete,
ahol az öndefiníció értelmét veszti, mert az egész létezés –
halálhorizontostul – értelmetlen, “úgy hívják élet, értelme nincs”,
ahogy Kosztolányi már jóval korábban és eklatánsabban
megfogalmazta. Rosszmagam annyiban vagyok posztmodern (de
annyiban tényleg!), most már irodalmi szemszögből közelítve meg e
sokat gyalázott és elcsépelt szót, hogy regényeimben előszeretettel
váltogatom az idősíkokat, az elbeszélői módokat, a színtereket.
Ugyanakkor a munkáimban mégis van egy kibogozható lineáris szál,
egy sztori, melyet érdekesre, izgalmasra igyekszem formázni. A
posztmodern irodalom pusztán szövegirodalmista irányzatától
markánsan megkülönböztet a nyelv (nem a nyelvre hivatkozás) és a
történet szeretete, tisztelete. Nem vagyok hajlandó a nyelv gyilkosa
lenni, hogy ezáltal a történetet puszta szöveggé degradáljam. A nyelv
egészét szeretem. A múlt declinatioit, a nyelv minden régies
mozzanatát, már alig ismert szavait, de magaménak érzem a szlenget
és a szójátékot is. Egy mai “szövegelő” pár száz hétköznapi szóból
fércelget. Ez számomra olyan, mintha gézruhában, aszott
gondolatmúmiaként kellene a posztmodern élet telével dacolni.
Papp Endre interjúja a kötetből
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Első komolyabb megmérettetésem interjúval, tanulmánnyal…

A lélekző csomó
- részlet Hogy mi nem voltam eddig? Artista, badibilder, kubikos… He-he!
Mióta összecsomózott az isteni akarat, még a mátrix-lét legjavában,
sőt, mikor génjeim sodorták az EZT NEKED Company szövőszékén,
azóta determinált borsószemnyi és kicsinyes valóságom. Nézze meg
a végtagjaim! Egy szétnyomott kaszáspók nyúlványai nagyobb
egyetértésben vonaglanak, mint kezem-lábam. A Mindenható elkent
az élet vásznán, akár valamely minimál-artos produkciót a művészi
szándékolatlanság. Ideböffentett a felületre, idekent engem hanyag
eleganciával, nemtörődömséggel – teremtve árvának, s adva egy
huszadrangú címet hozzám: Láz Ottó. Az Állami Gondviseldében,
ahol félrenevelők és eltévelyítők szorgoskodtak, hasonszőrű
társaimnak tanári petrencék szabtak identitást…
Kötetben: Magyar rulett, 2006 és Ecettel savanyítok, 2010
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Bozók Ferenc szerzetes-költő meghívásos antológiái…

Internetes képi és hangzó anyagok linkjei:
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Arcot a versnek (az Irodalmi Jelen videós sorozata)
Agyagfigurák (regényrészlet; elmondja Gáti Oszkár)
Izzásból kiszakítjuk (megzenésített vers; Kádár-Pojják duó)
Badar táj… (megzenésített vers; Kádár-Pojják duó)
Vidd át (vers; Lukács Sándor előadásában)
Hiába József (vers; saját felolvasás)
Ének a remiről (vers; saját felolvasás)

Olvasnivalók az online térből:
➢
➢
➢
➢
➢

Kortárs: Idézés (novella)
Magyar Napló: Szolnoki csata (novella)
Helyőrség Online: Meghívás (novella)
Irodalmi Jelen Online: Pusztázás (novella)
Országút: Minden élet (novella)

➢ Csípes Matyi (vígeposz; teljes verzió)
➢ Kirúgottak bálja (tragikomédia; teljes verzió)
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Büszkeség, hogy ebbe az antológiába bekerülhettem…

