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– Milyen érzésekkel értesültél  
a díjról? Az örvendezésen túl ké
szítettél bármiféle irodalmi szám
vetést?

– Nem tartom magam türelmet
lennek. Némileg pironkodva val
lom be, nagyjából egy évtizede ér
zemúgy,hogylétrehoztamegyerős
szövegkorpuszt. Ebben a véleke
désemben jó néhány pályatársam, 
költők,szerkesztőkismegerősítet
tek.Engemadíjakáltalábanelke
rülnek. Ha jól meggondolom, az 
elsőt,aQuasimodo-versenyelisme-
rőoklevelétnegyvenháromévesen
kaptam.Mostőszinténörülök.Ami
a számvetést illeti, csak egy dolgot 
említek: nyomtatott folyóiratban,
heti és napilapban mindmáig ösz
szesen 558 verset publikáltam.

– Verseid magas számából is ki
világlik:nemtartozolarettentően
szűkszavúköltőkközé.„Könnyen”
írsz?

– Menet közben nem érzem, 
hogysokatírok,inkábbcsakvisz
szapillantva látszik, hogy egyegy 
év körülbelül harminc verset szül. 
Aki ír, biztosan ismeri azt az ér
zést,hogyvannakidőszakok,ami
kor szinte kegyelmi állapotban 
vagyunk, némi túlzással minden 
sikerül, egyik darab a másik után 
születik, aztán váratlanul jön egy 
aszályosidőszak,ésegyregörcsö
sebbé válik minden igyekezetünk. 
Régebben az ilyen fázisok meg
ijesztettek, és attól tartottam, so 
sem találok vissza a rendes kerék

vágásba, de a tapasztalataim meg
győztek,hogyazilyenállapotsem
teljesen meddő, mert az anyag
olyankor isgyűlik,csaka rende
zettséghez szükséges lelkiállapot 
váratmagára.Remélem, nem tű-
nik nagyképűségnek, de szellemi
értelemben szinte mindig bekap
csolt állapotbanvagyok, és ebből
következően megszámlálhatatlan
verskezdeményemlapulafiókom
ban.Ezekidőnkéntbekopogtatnak,
arrakényszerítve,hogyfoglalkoz
zam velük, s ilyenkor általában 
„engedik”, hogy folytassamőket.
– A Dokk.hu világhálós iro

dalmi kikötő felelős szerkesztője
kéntmilyenneklátodalíraiután
pótlást?
– A Dokk.hu 2000-ben alapí

tott online költészeti portál, ami
nekhármasfunkciójavan.Először
is egy folyamatosan bővülő kor
társ versadatbázis. Emellett tehet
séggondozás céljábólműködtetett
versműhelyként is szolgál, ahol 
a szövegeket anyilvánosság előtt
bírálják a szerkesztők. Harmad-
résztközöspublikációsfelület,ahol
jól megférnek egymás mellett a
profik és az amatőrök. Szerkesz-
tése annyiban tér el a folyóiratok
világától,hogyaszerzőésaszer
kesztő között többnyire párbe
széd alakul ki, olykor vita is, amit 
az olvasók nyomon követhetnek, 
sőt, őkmaguk is beleszólhatnak.
ADokktehátegyélőrendszer,és
igazán megérdemelné, hogy egy 

irodalomtörténész írjon róla egy
komoly tanulmányt, akár monog
ráfiát.Ahelyzetúgyhozta,hogy
2016-bannyolc hónapig a főszer
kesztője lehettem, de túlterhelt-
ségem miatt távoztam a posztról. 
Néhány hónapos távollét után az 
újfőszerkesztőfelkért,hogyismét
vegyekrésztamunkában.Amúgy
őszinténmondom, nincs jobb ér-
zés, mint rábukkanni egy új tehet
ségre. Persze ehhez nagyon sok 
kéziraton kell átrágnia magát az 
embernek, de szerintem ez mindig 
is így volt.Ami amaifiatal köl-
tőket illeti, számomra úgy tűnik,
hogy inkább egymásra, s kevésbé 
a nagy kortársakra és nagy elő
dökrefigyelnek.Ez a költői han
gokegyediségétilletőennemsze
rencsés: az összetéveszthetetlen
hangért, ami egy költő védjegye
le  het, érdemes megdolgozni, de ezt 
nem mindenki vállalja.
–Idénötvenhétévesleszel.Mia

víziódahatvanöt esztendősFilip
Tamásról? Látod magad nyugdí
jasként üldögélni a házad kertjé
ben,Tolsztojtolvasvaés„főállás
ban”verseketírva?
–Szerencsésnekérzemmagam,

mertatestibajok,nyavalyák,mű
tétek és hasonló dolgok eddig telje
sen elkerültek. Kortársaim között 
ülve gyakran esik szó vérnyomás
ról, gyógyszerekről, ízületekről.
Olyankor kicsit zavarban vagyok, 
ésnemgyötrömőketazzal,hogy
éninkábbfutniszoktam.Szellemi
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„Mindig bekapcsolt állapotban vagyok”

Beszélgetés Filip Tamással

Március 15. alkalmából Balog Zoltán miniszter idén is átadta  
a József Attila-díjakat. Mások mellett lapunk korábbi szerkesztője 
és állandó szerzője, Filip Tamás is részesült a rangos elismerésben. 
Ünnepi beszélgetésünk során erről is kérdeztük.
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értelemben sem érzem különö
sebbenazidőmúlását:avilág,az
ország, a művészet, az emberek
ugyanúgy érdekelnek, mint koráb
ban, és elég sokat írok. Sokszor
kicsúszik a számon, hogy jó lenne 
egy kis csendesség, béke, elmé
lyülés, de egyelőre inkább a sok
tennivaló vesz körül. Én pedig ha
tározott, olykor meg határozottan 
bizonytalan karcsapásokkal igyek
 szem végigúszni a távot. Minden 
bizonnyal hatvanöt éves koromban 
fog véget érni a közjegyzői szol
gálatom,tehátazügyekésügyfe
lek kikerülnek a mindennapjaim
ból.Remélem,azígyfelszabaduló
energia versekké alakul. Tolsztoj 
jöhet minden mennyiségben, de  
a karosszék és a kert nyugalma 
számomra mindig veszélyes volt, 
mert olyankor általában észreve
szem, hogy mit kellene csinálni, 
ésazolvasásvagyírásörömeát
vált fűnyírásba, gereblyézésbe,
bokrokigazítgatásába,locsolásba.
Néha nagyon nehezen bírokma
gammal, az ellazulás képességét 
előrehaladottkoromellenéremég
csak tanulom.
–Mikénttudodösszeegyeztetni

a költészet öntörvényű szabadsá
gátaközjegyzőimunkafegyelmé
vel, szabályozottságával?
–Úgyérzem,ezekcsakkívül

rőlnézveállnak távol egymástól.
A jogászi munka valóban össze
szedettséget igényel, de ez a vers
írásban is nagyon fontos. Vagy
éppenfordítva:aköltészethezszük
séges intuíció nagyon is segíthet
együgy,együgyfélmegértésében
és a legjobb megoldás megtalá
lásában. Soha nem éreztem úgy,

hogy szakadék választaná el ezt  
a két területet. Ha lenne ilyen sza
kadék, akkor az pontosan bennem 
húzódna, és emiatt folyton vala
miféleskizofrénállapotbankelle
ne léteznem. Kosztolányi után azt 
mondhatom,énnemféligköltőés
félig közjegyző vagyok, hanem
mindkettőegészen.

– 2015ben látott napvilágot  
a Magyar Napló Kiadónál válo
gatottverseidtestesgyűjteménye,
Album címmel.Azelmúlt két év
ben változotte a költői hangod?
Merre tart most a költészeted?
–Nagyonnehézfigyelniönma

gunkat, hogy mennyiben válto
zunk, és mennyiben maradunk 
azonosak önmagunkkal. Az idő
oly kegyes, hogy minden nap nagy
jából ugyanaz az arc pillant ránk  
atükörből,ésaváltozástcsaklas
san vesszük észre. Ha visszapil
lantok a már megírt dolgaimra,
azt érzékelem, hogy sokszor egy 
szigorú, kemény versbeszédet hasz
nálok, ami akarvaakaratlanul tá
volságot tart a szerző és anyaga,
illetve a szerző és az olvasó kö
zött. Ez mindenképpen hátrány a 
befogadásértvívottküzdelemben,
hiszen az olvasó jobban szereti  
aközvetlenhangot.Anélkül,hogy
erre tudatosan törekedtem volna, 
valamelyestátalakultaversformá
lásom,ésnémilegmeglepődveve
szem észre, hogy lágyabb, érzel
mesebb lettem. Az alapkaraktert
persze nem tudom, és nem is aka
romfeladni,deezaváltozássze
rintem bekövetkezett. Az Album 
ótaösszegyűltegyterjedelmeskö-
 tetre való anyag, és reményeim 
szerint ez idén kötet formájában

megjelenik. Mivel az irodalomtól 
sosem állt távol a játék, magam is 
belefeledkeztem, és úgy döntöt
tem, az új kötet záró ciklusa egy 
Vincze Sándor nevű fiatal, külö
nössorsúésvilágúköltőverseiből
áll össze. Vincze az én sajátos,
nálam fiatalabb és érzelmesebb 
al  teregóm, akit úgymond még 
szerkesztőként fedeztem fel.Ver-
seinek gondozását rám bízta, de
még előlem is rejtőzködik. Idő-
közben elérhetetlenné vált, mint 
aki tényleg sosem létezett, s ezért 
úgy döntöttem, bemutatom mun
kásságának javát.
– Verseidre jellemző a narra

tíva, a novellisztikus tömörítés.
Nem tervezel prózát írni?
– Sokszor gondolok a próza

írásra,deezegyelőreavágyszint
jén van. Elkezdtem írni egy re
gényt, de a laptop merevlemeze 
tönkrement, így a szöveg olyan,
mintha mélyaltatásba került volna, 
nem tudok kapcsolatba kerülni 
vele. Furcsa szembenéznem a tény
nyel: versírás közben úgy érzem,
bármit képes vagyok kitalálni, ti
tokzatos történeteket mesélek el  
–viszontprózaírássoránátállító
dik az agyam, és csak megtörtént 
dolgokatvagyokképesleírni.Még
egy név megváltoztatása is nehe
zemre esik, és ez nem feltétlenül
szerencsés, hiszen sokan magukra 
ismerhetnek.Azzalbiztatomma-
gam, hogy egyszer eljön majd az 
idő, amikor összeáll a prózához
szükséges kritikus tömeg, és csak 
lekellülni,hogymegíródjon,ami
nekmegkellíródnia.

Zsille Gábor
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