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ÉLETRAJZ
1971. május 18-án született Budapesten
1985-1989 a Táncsics Mihály Gimnázium diákja
1987 első folyóiratpublikációja
1989-1996 az ELTE bölcsészkarán magyar-francia
szakos diplomat kap
1994 JPTE Francia Tanszék a belga irodalomról szóló
kurzust tart
1996 a Magyar Írószövetség tagja
1996-1999 az ELTE-n a Magyar Irodalomtörténet
tanszék doktori képzését végzi
1999- a Nagyvilág folyóirat szerkesztője
1997- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia
Tanszékének tanára
1997- Magyar PEN Club titkár
2000- Dokk.hu internetes folyóirat egyik alapító
szerkesztője, támogatja a fiatal költőket
2002 megszületik ötödik gyermeke
Díjai:
1991 Művészeti Alap fiatal alkotók ösztöndíja
1992 Gérecz Attila-díj
1995 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
Hidas Antal-jutalma
1997 a kárpátaljai Pánsíp folyóirat és az Írószövetség
szonettpályázatának fődíja
1997 az Első Soproni Bordalverseny Különdíja
1995 TEMPUS-ösztöndíj a brüsszeli ULB egyetemen
1998 Soros Alapítvány alkotói ösztöndíja
1998 a Société des Gens de Lettres Illyés Gyula-díja
1999, 2000 a Palimpszeszt Egyetemi Alapítvány
pályázatának első díja francia műfordítás kategóriában
1999 Hajnóczy Péter prózaírói ösztöndíj
1999 a belga Kulturális Minisztérium Műfordítói Díja
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(Prix de traduction littéraire de la Communauté
Française de Belgique)
1999 Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíja
1999 Portugál műfordítói verseny Almeida Garrett
emlékére, első díj
2000 József Attila-díj
2000 A Kortárs Irodalmi Központ és a Petőfi Irodalmi
Múzeum Vörösmarty-pályázatának díja
2001 Déry Tibor-jutalom
2002 Palócföld, Mikszáth-pályázat harmadik díj
2002 Salvatore Quasimodo-pályázat különdíja
2002 Új Forrás interjúpályázat fődíja
2002 Palócföld, Mikszáth-pályázat harmadik díjaő
2003 Móricz Zsigmond-ösztöndíj
2004 a párizsi Centre National du Livre műfordítói
ösztöndíja
2005 Katona József drámaírói alkotói támogatás (Édes
Anyanyelvünk pályázat, második díj)
2005 Örkény István ösztöndíj
2006 MÁV Pécsi igazgatósága novellapályázatának
különdíja
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2005

Hőveszteség

Hőveszteség, 2005 „Nyitva a templomok s a kocsmák, / a túlvilágra ablakocskák” (Tempomok,
kocsmák). Lackfit ebben a kötetben is az érdekli a legjobban, hogy „hol készül a képlet / mely létedet
leírja” (Padlás), és ennek érdekében már-már megszállottan odafigyel mindenre, a szakrálisra éppúgy –
„fekszik halál a létben / a lét melyben halál van” (Betlehem) – mint a provokatívan banálisra. („Ülök a
lenti vécén”, Szintek) Verset ír az autóeladásról, a fogyókúráról, a kávézásról, ritmikusan vicces és
szellemes (voltaképpen) paródiákat a köznapok „buborék-súlyáról”, mert Kosztolányival együtt tudja,
hogy milyen sekély a mélység s mily mély a sekélység: egy hétköznapi esemény, írás, zongorázás, öt
gyerek zsivajgása, vagyis a lét folyama, zajlása, éppen attól a mindent egyberobbantó-egybeöntő

pillanattól fosztja meg a mindennapokba már belefáradt felnőtteket, amely az egésznek a forrása: „Te
odalenn zongorázol / én verset írok idefenn / hogyha egymáshoz közelednénk / gyermekeink közénk
pörögnek / a te szoknyádba kapaszkodnak / az én ingembe akaszkodnak /kik öleléseinkből lettek /
meghiúsítják ölelésünk”. Mennyire igaza van a kötet szerkesztőjének: „Lackfi János szerencsés
költőalkat, mert munkáiban sohasem érezni az erőlködést, az izzadságos kínlódást, mintha mindig
kedvtelve dolgozna. Akármihez hozzá mer nyúlni. Kevesen érzik meg így untig ismert tárgyakban,
helyzetekben a költői lehetőséget. Mintha neki épp csak rögzítenie kellene mindazt, amit maga körül lát,
és a gyorsan papírra vetett rajz többnyire kiad valami olyasmit, ami már nem egy helyzetre, néhány
tárgyra vonatkozik, hanem egész emberi állapotunkra.” (Lator László a kötet fülszövegében)

2007

Halottnéző

Egy tizenéves fiú, Jancsi meséli el a 70-es, 80-as évekbeli magyarországi gyerek- és kamaszkorát, aztán
a mesélésbe a Jancsiból lett felnövő férfi is bele-beleszól. A késő-Kádár-kor gyerekeinek különös,
szomorkásan vidám világa elevenedik meg az iskolaköpenyes, napközis évektől az első szerelmekig.
Jókedv és szorongás, elbódító romantikus indiánregények meg szovjet háborús történetek, és mindenek
előtt groteszk, zavart felnőttek veszik körül hősünket. Az előadásmódban kamaszos nyelvhasználat
vegyül a későbbi kommentárokkal, Jancsi korabeli leveleit és naplóit is megismerhetjük. A kamasz nem
éli meg tragikusan a helyzeteket, de a háttérben látható az olvasó számára: a felnőttek, a szülők a
Kádár-rendszer áldozatai, csak Jancsi akkor ezt még nem tudja, azazhogy nem pontosan érti. „A
Halottnéző minden látszat ellenére aparegény, vagy legalábbis az apa hiányának a regénye: minden
részlet az elbeszélő apjának a kötet utolsó oldalain bekövetkező öngyilkossága felé mutat.” Bárány Tibor,
Élet és Irodalom
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