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A Levágott fül oldalain két, gyöke-

resen eltérő életút fut egymás mel-

lett – megismerhetjük Lilit, a szóki-

mondó vak lányt, és osztálytársát,

Zalánt, akit egy talált levágott fül

ránt bele egyre vadabb kalandok-

ba. Hogyan választotta a két karak-

tert, miért ők lettek a regény hősei?

Először a levágott emberi fül motí-

vuma volt meg, mint ami egy nyu-

galmas életet kibillenthet sarkai-

ból. Mit kezdjünk vele? Nyomoz-

zunk? Jelentsük? Elássuk? Kiszárít-

suk? Archiváljuk? Lefagyasszuk? Ku-

tyának dobjuk, felejtsük el? A ka-

masz-karakter, aki a fület megtalál-

ja, a maga belső viharaival sokkal

izgalmasabbnak tűnt, mit egy fel-

nőtt, aki vágyik az izgalmakra, de

már tudatában van vesztenivalói-

nak. Már ha átlagos felnőtt. Mert

egy alvilági karakter esetében ez a

fül-lelet nem is túl nagy szám. A vak

lány figuráját részben Jim Jarmusch

Éjszaka a földön című filmjének

Béatrice Dalle-alakította karaktere

szülte. Igazi nem-látó amazon, aki

látott már pár csatát, és nem kér a

„nem-beteg" társadalom pátyolga-

tásából. 

Tény az is, hogy tudtam nem

magamból dolgozni, saját vér nél-

kül üres elméleteknek, afféle pa-

pírkutyáknak éreztem volna a sze-

replőket. Úgyhogy haragjuk az én

dühösködéseim megfogalmazása.

Viharos szülőkapcsolataikba tettem

saját vívódásaimból. Életszeretetük

gyökere bennem van. Kétségbeesé-

seik, kíváncsiságuk, fájdalmaik, örö-

meik, vágyaik, szégyeneik, félel-

meik mind megtalálhatók nyomok-

ban énnálam. Viszont sok kamasz-

történetet gyerekeim vagy ismerős

diákok múltjából horgásztam, mint

például a fogkefével intim kapcsola-

tot létesítő, majd erről óvatlanul

fotót küldő, és gimi-szerte elhí-

resülő lány sztoriját. Az érett anyu-

kákra vadászó apukának is van köze

valóságos személyhez. Az össze-

esküvés-hívő komputerzseni gye-

reket jó pár internetes leletből gyúr-

tam össze...

A történet kapcsán David Lynch

Kék bársony című thrillere jut

eszembe: a főhős, az eminens

egyetemista is egy levágott fület

talál, és magánnyomozása deka-

dens helyekre, életveszélyes hely-

zetekbe sodorja. Látta a filmet,

hatott ez a regényre?

Ifjúkoromban láttam, és először

alighanem öntudatlanul bukkant

fel agyamból az elfelejtett motí-

vum. Aztán egyre jobban élveztem,

hogy remixet készítek, mai (képzelt

közeljövőbeli) magyar helyszínekre

áthelyezve a fül vezérelte ámok-

futást.

Korábbi nagyregénye, a 2007-es

Halottnéző visszaköszön az új

Állat is, 
angyal is
Lackfi Jánost Koncz Tamás kérdezi

Az emberélet útjának elején is el lehet tévedni, de az vesztődik el csak igazán, aki saját
magát sem ismeri. Lackfi János regénye, a Levágott fül a választott és elkerülhetetlen tév-
utakról, buktatókról szól – a szerzőt az új kötetről kérdeztük.
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könyvben? Én abban is találtam

egy szőrpamacsos fület, igaz, nem

levágottat.

Talán fülfetisiszta lennék? Egy

biztos, miközben dolgoztam a re-

gényen, csak úgy röpdöstek köröt-

tem a fülek. Rátaláltam Déry Tibor A

fületlen című krimijére, valaki meg

kapásból megemlítette nekem a

római katona fülét levágó Szent

Pétert. És a bűntény regénybeli fel-

oldása is egy zsámbéki rendőrségi

ügyből jön, melyet korábban megír-

tam dráma-jelenetként, s most rá-

jöttem, hogy hoppá, nagyon idekí-

vánkozik! Nemrég Johanna lányom

hozott Bécsből egy Van Goghról el-

nevezett levendulaszappant, kibon-

tottam, és egy fül lenyomata volt

belepréselve, amiről az ajándékozó

sem tudott.

Zalán példás előéletű gimnazis-

taként kezdi – ministrál, gondozza

kistestvéreit – bár kissé unatkozik.

Aztán, ahogy a fül hozzákerül, áta-

lakul személyisége:, botrányvideót

készít saját apjáról, bűnügyekben

vesz részt, messze sodródik énjé-

nek korábbi kereteitől. Hogyan

változhat meg ennyire valaki né-

hány héten belül?

Tőle kell megkérdezni, szerintem a

lefojtott indulatok szabadulnak fel

benne. A sok jegelt harag, a sok

belül kavargó kérdés robbantja

világát. Egyik pillanatban jó vagyok,

a másikban rossz. Hogy is van ez?

Szabad titokban bűnözni, és példás

életet színlelni? Vagy nyilvánosan

rossznak és titkosan jónak lenni? A

srác keresi a válaszokat, a feloldá-

sokat, és sokszor nem találja azokat

vagy nem éri be velük. Bele is gaba-

lyodik a saját, sebtében hozott dön-

téseibe. 

Lili története reálisabb, ő családi

tragédia – édesanyja elvesztése –

majd egy betegség révén formá-

lódik; Lili elszenvedi, Zalán vá-

lasztja a sorscsapásokat. Mit üzen

egymásnak ez a két életút, miért

kerülnek párba, párhuzamba?

Lehet, hogy a szélsőségesen elté-

rő életutak közt nincs is akkora

különbség. Hisz mindkettejükből

könnyen kibújik az állat is meg az

angyal is. És végül mindketten dön-

tenek valami általuk választott jó,

egyféle értékes túlélés mellett, bár

a fájdalmak így se megspórolha-

tók. Zalánt vonzza, hogy Lili milyen

erős, Lili meg folyton próbára teszi a

fiút, mert tutyimutyinak tartja.

Egyszerre vonzzák és taszítják egy-

mást. 

A szimultán vezetett történetek

ellenére nincs igazi kapcsolat a két

karakter között. Miért tartotta kü-

lön mederben történetüket?

Nem akartam bulizós-szerelmes-

ismerkedős kamaszregényt csinálni,

annyi van belőle! Mindent lehet per-

sze izgalmasan, de ez egyáltalán

nem vonzott. A kihívás érdekelt,

hogy lehet-e a szerelemről áttétele-

sen beszélni, úgy, mintha a két felet

fal választaná el. Például nagy ked-

vencem, Orhan Pamuk járt el így Az

ártatlanság múzeumában. Ott hosz-

szú évtizedekig pácolódik a pár a

szerelemben, mely hihetetlen szí-

nesen bontakozik ki, miközben kon-

krét közeledés szinte alig történik.

Mindkét szereplőmet van, ami visz-

szatartsa a közeledéstől, küzdenek

saját vadságukkal, a szülői min-

tákkal is. Egyszerre szabadszájúak

és idealisták. Úgyhogy a szerelem

inkább kérdőjel marad, de nagyon

erős kérdőjel. Mint Kőműves Kele-

menné hamvai, talán láthatatlanul

egyben tartja a regényt.

Kellett speciális háttértudás ah-

hoz, hogy egy vak kamaszlány

helyzetéből mutassa be a világot?

Egyfelől számos, vakokkal készült

interjút olvastam, merítettem be-

lőlük illő tisztelettel. Másrészt

igyekeztem nem kímélni maga-

mat. Nagyon szeretek látni, hab-

zsolni a látványokat, próbáltam,

minél inkább ennek elvesztésében

élni. Kihasználom-e eléggé, hogy

látok vagy automatizmusnak ve-

szem? Törvényszerű, hogy épp

most írtam erről, mikor lassan

olvasószemüvegre lesz szükségem.

Persze nem jártam hónapokig

bekötött szemmel, mint egy vak

szerepre készülő színész, de belül

ilyesmit éltem át, próbáltam

rápörögni a tapintásokra, ízekre,

szagokra. 

Milyen olvasóközönségnek szánta

a Levágott fület?

Egy gimnazista már felnőtt-köny-

veket olvas, ha olvas. Úgyhogy a

tizennégy évestől a százévesig   ter-

jedő korosztályt céloztam be. En-

nél idősebbek kamasz felügyelete

mellett olvashatják. A pubi mind-

annyiunkban ott van, többé-kevés-

bé bebörtönözve. Na, őt szólítja

meg ez a könyv, azt remélem. Meg

a többi részünket, amelyek nem

tudnak mit kezdeni ezzel a zsivány-

nyal.

Tervezi a folytatást is?

Sose mondjam, hogy sose... A

következő, készülő regényem sok-

szólamú lesz, felnőtt szereplőkkel.

És az utána következő hosszú-

prózákból is kimarad Lili és Zalán,

ez biztos. Hogy bumerángként be-

csapódnak-e újra évek múltán, azt

nem tudom. Egyik olvasóm sajnálta,

hogy nem követheti tovább a

sztorit.


