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Neked mi jut eszedbe egy levágott fülről? Egy csúnyán végződött veszekedés? Egy 

izgalmas bűnügyi eset? Egy szerencsétlen baleset? Esetleg Van Gogh? Mi az első gondolatod, 

ha ezt látod papírra vetve: levágott fül. A lehetőségek száma meghatározhatatlan. Felkelti az 

érdeklődésed, és tudni akarod, hogy miről van szó. Ilyen kíváncsiak voltunk mi is, amikor a 

Levágott fül című könyv bemutatójára indultunk, melyet nem más, mint maga a szerző, a 

méltán híres kortárs író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, Lackfi János 

tartott. 

Leültünk, és szinte fel sem tűnt, amikor beviharzott egy alacsony termetű, láthatóan 

derűs hangulatban lévő kis ember, felpattant a színpadra, és olyan érdeklődően lapozgatta 

saját kötetét, mintha nem is ő írta volna. Meglepő, de így néz ki egy élő költő első ránézésre. 

Majd végre beszélni kezdett. Rendkívül nyíltan mesélt mindenféle témáról, láthatóan 

közelebb szeretne kerülni befogadó közönségéhez, így rögtön fejest ugrott egy nagyon 

személyes témába: család. Lassanként kirajzolódott előttünk Lackfi családjának szerkezete, 

mely közel sem hétköznapi: hat gyermek, három unoka. Sőt, legkisebb gyermeke fiatalabb, 

mint legkisebb unokája. És még csak 47 éves! Így persze arról is beszélt, milyen ma kortárs 

költőnek (és érettségi tételnek) lenni, minden hátrányával és előnyével együtt. Itt ugyanis egy 

nagyon is vidám és nagyon is élő irodalmi személyről beszélhetünk. Ezek a jellemzők a mai 

köztudatban – valljuk be – nem nagyon asszociálódnak a „költő” fogalmával. 

Ezután persze felolvasta pár versét, amelyektől az embernek újra kedve támad lekapni 

a polcról a versesköteteket, hiszen árad belőlük Lackfi egészen furcsa, energikus, ragyogó 

kisugárzása. Majd rátért könyvének bemutatására. A könyv ötlete, mesélte, úgy született meg, 

hogy Lackfi elmélázva bámult ki az ablakon, és valamiért eszébe ötlött ez az abszurd helyzet: 

levágott emberi fül az ablakpárkányon. Ez persze sok kérdést felvet: főleg azt, hogy hogyan 

került oda? És mi van, ha ezt a fület éppen egy 17 éves fiú találja meg? Milyen lavinát indít ez 

el? Ezekre a kérdésekre a válaszokat már csak és kizárólag a könyvben találjuk meg. 
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