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Csontos János

Valami furcsa 
és megmagyarázhatatlan

Elfogult sorok Toót-Holló Tamás fél évszázados fennállására

(Bevezetés)

Mit�l barátság egy barátság? Már a m�faj is nonszensz. Autonóm férfi embe-

rek, akik szakadatlan, reménytelen (s néha azért nem is olyan reménytelen), 

sóvárgó-ostromló küzdelemben állnak a n�i nemmel, elvileg semmilyen szel-

lemi-érzelmi kapcsolatban nem lehetnének egymással. Ez a világ csak látszó-

lag férfi világ: minden reggel elindulunk mamutra vadászni, míg az asszonyok 

csendben gy�jtögetnek a barlang epszilon sugarú környezetében, s  mire 

megtérünk a nagy sz�rös zsákmánnyal, már rég kitalálták harcias életünkhöz 

a célt, a stílust és az ideológiát. Ám a mamutles közben történik valami furcsa 

és megmagyarázhatatlan a mogorva vadászok között: elkezdenek vonzódni 

egymáshoz. Olyasféle ajándék ez a szenvedély a sorstól, akár a szerelem; 

s ugyanolyan irracionális. A férfi ak aztán sután és szemérmesen próbálják ezt 

az együttrezgést megtartani az intellektuális tartományban, az érzékiségnek 

csak annyiban engedve, hogy olykor aszexuálisan együtt sportolnak, együtt 

csavarognak, együtt étkeznek vagy együtt isznak. S igen, együtt is dolgoznak, 

mert a fából vaskarika „munkabarátság” ennek a szellemi vonzalomnak a fi zi-

kai foglalata. A gy�jtöget� hölgyekre nézve igen nagy veszély a férfi barátság, 

hiszen a „férfi világ” valójában a n�i érdekek lovagias védelmén alapul, két 

vadász terméketlen együtt id�zése pedig nyilvánvaló elkóborlás a f�sodortól: 

nem szolgálja a fajfenntartásra programozott élet-halál küzdelmet. Így aztán 

a bosszús n�k nem is gyártanak hozzá teóriát: itt állunk támasz nélkül, el-

anyátlanodva.

(Tárgyalás)

Akárhogy is er�ltetem az agyam, nem emlékszem barátságunk els� pillanatára 

Toót-Holló Tamással. Akkor persze még „csak” Tóth Zsoltnak hívták, kés�bb 

Toót H. Zsolt lett, doktori címmel vagy anélkül. Egy biztos: kezdett�l „földiek”, 

ózdi születés�ek vagyunk, s ez cinkos összetartásra indított bennünket. Pedig 

Ózd városához nem könny� h�nek és lojálisnak lenni: nem az ipari funkció-

fosztás és az ebb�l fakadó identitásválság, nem is a történelmileg kialakult 

kevert kultúra miatt, hanem azért, mert lokális tradíciói polgáriak is, meg nem 

is. Például gyanakodva néz a városból elszármazott, majd karriert csinált fi aira: 

nem tudja eldönteni, büszkélkedjen-e velük vagy renegátnak bélyegezze �ket. 

Szül�városunk még velem sem tud igazán mit kezdeni, pedig én egyszer�bb 

képlet vagyok; hogyan vélekedjen akkor a talányos ködgomolyba burkolózó 

Tamásról? Holott egy echte polgárváros egyértelm� szerelmes (földrajzi) val-

lomásnak tekintené például azt a mili�festést az ipari tájról, amit debütáló 
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regényében, a  Pályaháborgásokban produkált. Tamás fi atalabb, de kezdet-

t�l tudatosabb, mint én. Velem ellentétben nem sajnálta az id�t olyasmire, 

hogy például az irodalomtudomány kandidátusa legyen. Tetszett, hogy épp 

Karácsony Ben�b�l doktorált: a  Napos oldal nekem is kedves olvasmányél-

ményem. Igazából neki is a régi Magyar Nemzetnél lett volna a méltó helye, 

de egy banális összeférhetetlenség miatt (az akkori apósa volt a f�szerkeszt�) 

mégsem „vadászhattunk együtt mamutra”. Csináltunk viszont párhuzamos kri-

tikarovatot a Polísz folyóiratban: én a Verslest, � a Prózaporondot. A köztünk 

lev� mentalitásbeli különbséget jól mutatja, hogy az � szériájából könyv lett, 

míg az enyémb�l nem. � lett szerkeszt� a Políszból elkülönböz�dött Napútban 

is; kés�bb a Magyar Naplónál sodródtunk össze. Tamás sokféle tehetségéb�l 

ugyanis kiragyog a szerkeszt�i talentum (ami összefügg a ritka rendteremt� 

képességgel): el�fordult, hogy elhívtam egy szellemi vérfrissítésre készül� 

hetilap szerkeszt�ségébe ismerked� találkozóra, s míg a többiek barátkoztak 

a gondolattal, pár héten belül � már a vezet� szerkeszt�i székbe telepedett. 

Felsorolni sem lehet az orgánumokat, ahol megfordult, több helyen f�szer-

keszt�ként, de alapítóként is. Mivel � is notórius gründoló, jegyezzük itt meg 

a sajtótörténeti h�ség kedvéért, hogy egyebek között a Heti Választ is � hozta 

létre a semmib�l. Most éppen – immár hosszú évek óta – a nemzeti hírgyár 

tetejében ül (változó titulusait meg sem kísérlem megjegyezni), elképeszt� 

nyomás alatt: újdondász kollégák százainak sorsa múlik a leleményességén és 

az idegállapotán. Pozíciója permanens kreativitást és ütésállóságot kíván; szá-

momra felfoghatatlan, miként lehet emellett revelatív prózatrilógiát írni. (Talán 

lélekment� terápiaként.) A szokott összeférhetetlenség miatt le kell mondania 

díjakról, refl ektorfényr�l; viszont maximalista az alkotásban: „antropológiai 

kalandregényei” (Hoppál Mihály) a tökélyt ostromolják, tárgyiasulásaik pedig 

könyvészeti remekm�vek. Ehhez persze kell olyan fanatikus kiadó is, mint 

Szondi György, aki fotósként egyben az alkotótársa is. Ez is amolyan virtuális 

mamutvadászat; kapcsolatuk furcsa és megmagyarázhatatlan, úgyhogy biztos 

vagyok benne: Tamásnak rajtam kívül is van legalább még egy barátja. Még az 

el�z� évezred vége táján összekapaszkodtunk, s egy harmadik ózdi illet�ség� 

pályatárssal, Kálnay Adéllal társulva tet� alá hoztunk egy közös ózdi antológiát 

Provincia Nostra címmel. Abban volt körbeinterjúzás is, ami egyben a jobb 

önismerethez is hozzásegített bennünket. Mi tagadás, így, visszaolvasva érteni 

vélem az Ózdon maradottak diszkrét távolságtartását: nemigen volt még kiol-

vasható bel�le sem az én szemérmes Ózd-regényem lehet�sége, sem Tamás 

lehengerl� kompozíciója. A K� Misztériuma az én gondolatvilágomban mindig 

a szintén ózdi Arvisura folyománya – persze egy-két klasszissal magasabb szin-

ten: Paál Zoltán kompozícióteremt� képessége ellenére is ösztönös és naiv író, 

míg Toót-Holló Tamás messzemen�en tudatos. Épp ezért, hitem szerint � lesz 

az els� a magyar irodalomban, aki trilógiákból formál trilógiát. Ideje b�ven van 

rá. Ehhez képest már csak halványveres farok, privatizáló kóda a személyes 

tapasztalat, hogy bajban ismerszik meg a barát…

(Befejezés)

Az egyel�re nincs, s  szívb�l remélem: még sokáig nem is lesz. A  magyarok 

Istene éltesse az ötvenéves Toót-Holló Zsoltot!


