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A kortárs posztmodern magyar irodalom 
egyik jellegzetes eljárása az irodalmi ha‑
misítás technikáival összefüggésbe hozha‑

tó álneves‑maszkos szövegformálás, amelynek fon‑
tos előzményeként is értelmezhetjük Tsúszó Sándor 
alakjának megteremtését. A Weöres Sándor Psyché‑
je (1972) és Esterházy Péter Csokonai Lilije (1984) 
után 1987‑ben1 színre lépő Tsúszó Sándor fiatal pozso‑
nyi irodalmárok beszélgetéséből született meg a Ma‑
dách Kiadóban. A visszaemlékezések szerint Hizsnyai 
Zoltán, Grendel Lajos, Balla Kálmán, Karsay Kata‑
lin, Szőke Edit, Tóth Károly próbáltak nevet talál‑
ni a Fiatal Írók Körének díjára. A „segély” – „csúszó‑
pénz” – „csúszó‑segély” asszociációs láncot bejáró dis‑
kurzus közben merült fel a kérdés : „De ki az a Csú‑
szó ? ? ?” „No és akkor már kész is volt a fiktív legenda 
ötlete, és nagy izgalommal, egymás szavába vágva kö‑
zösen csiszoltuk tovább. Vagyis Tsúszó eleve egy közös‑
ségé volt, a jelenlevőké. Sőt, kettőé, mert a FÍK‑nek, 
a  FÍK tagságának a  számára született” – emlékezik 
vissza Hizsnyai Zoltán.2

Tsúszó Sándor megteremtésében minden bizon‑
nyal a hivatalos irodalommal szembeszegülő iródiás 

„fíling”‑nek is jelentős szerepe volt. A  szocializmus 
idején befutott, elfogadott írók hagyománytalan‑
ságra, dilettantizmusra célozgató vádjaival szemben 
Tsúszó alakja megteremtett egy alternatív „iródiás ha‑
gyomány”‑t, mintegy az „iródiások kiáltványa”‑ként 
(Hizsnyai Tóth Ildikó kifejezései3) kezdett el funkci‑
onálni. Vagyis egy ellenkulturális identitásképletet 

nyújtott, s az esztétikai (némely esetben nemzedéki) 
elhatárolódást egy fiktív név és irodalmi életmű kol‑
lektív maszkjaként prezentálta.

Mindez azt is jelenti, hogy Tsúszó Sándor sajátos 
helyet foglal el a kortárs magyar irodalmi álnevek ga‑
lériájában, hiszen míg az álnevek és maszkok döntő 
többsége egyetlen szerzőhöz köthető (például Psyché 
Weöres Sándorhoz, Csokonai Lili Esterházy Péterhez, 
Sárbogárdi Jolán, Virágos Mihály és Dumpf Endre 
Parti Nagy Lajoshoz, Lázáry René Sándor, Alekszej 
Asztrov, Jack Cole, Caius Licinius Calvus Kovács And‑
rás Ferenchez, Szív Ernő Darvasi Lászlóhoz stb.), ad‑
dig Tsúszó Sándor neve kollektív maszkká vált. A kol‑
lektív álnév annyira különlegesnek tűnik a kortárs ma‑
gyar irodalomban, hogy szinte csak egyetlen, párhu‑
zamba állítható példát tudunk hozni : az 1994‑ben 
megjelent Már nem sajog című kötetben tizenhárom 
kortárs költő (Balla Zsófia, Bodor Béla, Ferencz Győ‑
ző, Gergely Ágnes, Imre Flóra, Kántor Péter, Nádas‑
dy Ádám, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Rakovszky 
Zsuzsa, Somlyó György, Takács Zsuzsa és Várady Sza‑
bolcs) írja meg József Attila „legszebb öregkori ver‑
sei”‑t. Mint arra Kulcsár‑Szabó Zoltán utal, ez a vál‑
lalkozás „igazi posztmodern ötlet”, amely „onnan nye‑
ri el legfőbb sajátosságát, hogy a kötetben szereplő ti‑
zenhárom költő »beleír« egy »név« által meghatáro‑
zott lírai kánonba”.4

Tsúszó Sándor neve azonban – eltérően József At‑
tila időskori maszkos identitásától – fiktív névként és 
identitásként vált kollektív maszkká, ráadásul a név 
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humoros jelentésén át mintegy pimasz javaslatot is 
tett önnön fiktivitásának azonnali leleplezésére – bár 
Tóth Károlytól tudjuk, volt olyan szlovákiai magyar 
irodalomtörténész, aki kétségbeesett telefonálásokkal 
igyekezett információkat szerezni a két világháború 
közötti kisebbségi csehszlovákiai magyar irodalom e 
neves és méltatlanul elfeledett alkotójáról.5 A parodisz‑
tikus írói név által így Tsúszó hatványozottabban válik 
előzményévé azoknak az álneveknek, amelyek a hu‑
moros‑parodisztikus szövegformálás által utalnak már 
előre a szövegkorpuszba tartozó szövegek humoros‑pa‑
rodisztikus intonációjára. Mint például a Székely Árti 
név (Sántha Attila) a székely nyelvjárás és a dilettáns 
versformálás jellegzetességeit, a Virágos Mihály név 
(Parti Nagy Lajos) a petőfieskedő, illetve népnemze‑
ti irányzat archaizáló‑dilettáns újraírását, a Petrence 
Sándor név a „nípi költészet” vagy Kafga Feri neve 
(Tolnai Ottó) a Franz Kafka név ironikus‑parodisz‑
tikus modifikációját vetíti előre. Ezek a „beszélő ne‑
vek” parodisztikusan eljátsszák azt, hogy visszahódít‑
ják a köznévi jelentést, s olyan „motivált nevek”‑ként 
jelennek meg a kortárs magyar álneves irodalomban, 
amelyek utalnak az általuk jelzett szöveggyűjtemény 
némely jellegzetességére is.

Még ennél is fontosabbnak érzem azonban a Tsúszó 
Sándor‑történetnek azt a sajátosságát, hogy már kez‑
dettől fogva nemcsak különféle szerzők szépirodal‑
mi szövegei jelentek meg Tsúszó Sándor neve alatt, 
hanem olyan irodalomtörténeti, irodalomelméle‑
ti, irodalomkritikai erőfeszítés is célozta Tsúszó alak‑
ját, amely a fiktív kanonizáció létrehozásában volt ér‑
dekelt. Hizsnyai Zoltán, Tóth Károly, Juhász R. Jó‑
zsef, Zalabai Zsigmond, Dusza István, Ravasz Jó‑
zsef, Hodossy Gyula, Krausz Tivadar, Filep Tamás, 
Szombathy Bálint és mások fiktív elméleti és vis‑
szaemlékező szövegei originális kontextusokat gyár‑
tottak Tsúszó alakja köré, s  tulajdonképpen a fiktív 
kanonizáció eszközévé váltak. Bár az álnév ilyen tí‑
pusú kanonizácójára és kontextualizácójára tudunk 
példát hozni – Weöres Sándor például Psyché kö‑
ré épített hasonló kontextust (Csernus Marianna : 
Egy szinésznő Psychéről. 1842, Achátz Márton : Egy 
kortárs Psychéről. „Magyar asszonyok arcképcsarno‑
ka” [Budapest, 1871]), azonban ilyen mértékű fik‑
tív kontextualizációra és kanonizációra nincs példa. 
(Spiegelmann Laura és Centauri már megszűnt blogja 
és honlapja a folyton aktualizált teljes recepciót is tar‑
talmazta, ezek azonban létező, valós szerzők valódi kri‑
tikáiból és tanulmányaiból álltak össze, s az új média 
által biztosított önmenedzselő kanonizáció sikeres és 
kreatív fejleményeként értékelhetők.)

A  fiktív kollektív álnév és a  fiktív kollektív 
kanonizáció olyan plusz lehetőségeket és egyúttal 
veszélyeket jelent a  fiktív szerző számára a  kortárs 
magyar irodalom terében, amelyekre a hálózatelmé‑

leti megközelítés képes fokozott mértékben figyel‑
meztetni. A Tsúszó‑identitás és Tsúszó‑jelenség há‑
lózatos felépülésére, a hálózatelméleti megközelítés 
relevanciájára Hizsnyai Zoltán már 2005‑ben utalt 
egy beszélgetésben. Eszerint „A Tsúszó‑kutatás leg‑
fontosabb, empirikusan is messzemenően beigazoló‑
dott elméleti eredménye talán az a felismerés, hogy 
a kollektív én nem egyszerűen az individuális ének 
összege, nem is ezen utóbbiak legkisebb közös neve‑
zője, és nem is kvintesszenciájuk, hanem egy önálló, 
minden részelemétől diametrálisan megkülönböző‑
dő minőség.”6 Ez a megállapítás a hálózatelméletben 
használt szuperorganizmus fogalmával vonható pár‑
huzamba, amely „a kapcsolatrendszer és a  fertőzés‑
szerű terjesztés”7 nyomán képes önmaga hatósugará‑
nak kiterjesztésére.

A  hálózatelmélet napjaink egyik legizgalmasabb 
tudományterülete, s talán az irodalomtudományban 
is hasznosítható felismeréseket hordoz magában. Ki‑
alakulása idején, illetve kezdeti szakaszában főként 
a matematikai problémák megoldására korlátozódtak 
a kutatások, gondoljunk csak az elhíresült Leonhard 
Euler‑féle 1736‑os königsbergi bizonyításra8 vagy az 
Erdős Pál – Rényi Alfréd‑féle gráfelméleti tanulmá‑
nyokra az ötvenes évek végéről, hatvanas évek elejé‑
ről.9 Később a szociológia – például Mark Granovetter 
és Stanley Milgram írásaiban10 – számított a hálózat‑
elmélet kísérleti terepének. Az utóbbi másfél évtized‑
ben a hálózatelmélet szempontjainak kiterjesztése fi‑
gyelhető meg. Barabási Albert‑László például többek 
között a rák kutatása11 során tárt fel fontos törvénysze‑
rűségeket a hálózatelmélet szempontjai felől kiindul‑
va, Csermely Péter táblázatos összefoglalásában a fe‑
hérjeszerkezetektől a pszichológián át a dráma szer‑
kezetéig sorol fel a nemzetközi szakirodalomra is ki‑
tekintve olyan területeket, ahol a hálózatelmélet fel‑
használása eredménnyel járhat.12

A  hálózatelméleti megfontolások irodalomtudo‑
mányi hasznosítása során kiindulópontunk az, hogy 
a vizsgálat tárgyául szolgáló szövegek, életművek stb. 
olyan szuperorganizmusként funkcionálnak, „ame‑
lyeknek saját életük van, növekednek, fejlődnek”,13 
s a hálózatot alkotó csomópontok (szövegek, életmű‑
vek stb.) ezáltal „meghaladhatják magukat és korláta‑
ikat”.14 Ebben a felfogásban éppen ezért a szöveg, az 
életmű stb. nem autonóm, hanem beágyazott. Egy há‑
lózat részeként, komponenseként funkcionálva éppen 
a más pontokkal, szövegekkel való kapcsolatok által 
jelenik meg, terjeszti ki érvényességi körét, definiálja 
és reprezentálja önmagát.

Vagyis a kollektív identitásképletből adódóan kap‑
csolatainak többlete, rendszere, topológiája, hálózata 
által is értelmezhető a Tsúszó Sándor‑jelenség, s mint 
kollektív maszk kiválóan megfelel egy olyan hálózat‑
elméleti megközelítés számára, amely a kanonizáció 
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lehetőségét és akadályait vizsgálja az életműben. En‑
nek érdekében Tsúszó eddig napvilágot látott alkotása‑
inak, a szerzői csoport belső összefüggéseinek hálózatá‑
ból éppúgy érdemesnek látszik kiindulni, mint a kül‑
ső kontextualizáció hálózatként való értelmezéséből. 
A fiktív költői életmű darabjait ez idáig két gyűjtemé‑
nyes kötet tartalmazza : 1992‑ben jelent meg a Legyél 
helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv15 című anto‑
lógia, amelyet 2011‑ben a Legyél helyettem én ! Tsúszó 
Sándor‑breviárium I.16 követett, s a tervek szerint még 
idén napvilágot lát a Legyél helyettem én ! Tsúszó Sán‑
dor‑breviárium II. kötet is.

Tsúszó Sándor álnéven költők tucatjai írtak/írnak 
verseket, és Tsúszó fiktív életművével is több tanul‑
mány foglalkozik. Mindez nagyszerű lehetőséget ad 
arra, hogy a Tsúszó Sándor név köré rajzolódó szer‑
zői hálót értelmezzük : egyrészt a tanulmányok által 
kijelölt hálózatot, másrészt a szépirodalmi alkotások 
hálózatát. Pontosabban érdemes feltenni azt a kérdést, 
hogy vajon tényleg hálózatot alkotnak‑e az ide sorol‑
ható szövegek, tényleg hálózatként működnek‑e. En‑
nek vizsgálatához érdemes a Legyél helyettem én (1992) 
című kötet, antológia tanulmányait és szépirodalmi 
alkotásait megfigyelni hálózatelméleti szempontból. 
Ha az antológiában megjelenő tanulmányokat abból 
a szempontból vizsgáljuk meg, hogy mennyiben utal‑
nak egymásra, mennyire lépnek párbeszédbe egymás‑
sal, akkor egy valós vagy skálafüggetlen hálózatot ka‑
punk, mint az alábbi ábrából jól látható.

1. ábra – A Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Em‑
lékkönyv (1992) esszéinek, tanulmányainak hálózata

A  korpusz bizonyos elemei szinte teljes izolált‑
ságban állnak : ezek azok a  tanulmányok, amelyek 
egyrészt nem hivatkoznak a  Tsúszó‑kutatás már el‑
ért eredményeire, másrészt rájuk sem hivatkozik 
a Tsúszó‑szakirodalom. Példaként Z. Németh István 
vagy Szászi Zoltán írásait említhetjük ; néhány tanul‑
mány azért tartozik ide, mert vagy a kötet előszava‑
ként működik, mint Hizsnyai Zoltán első írása, vagy 
kései szakaszban, a nyomdai anyag lezárása előtt ké‑
szülhettek, mint Szombathy Bálint két írása.17 Ezek 
a  szövegek nem vesznek részt a  hálózat kialakításá‑
ban a kötetben. Más tanulmányok alig egy‑két kap‑
csolódási ponttal rendelkeznek, mint például Fehér 
Sándor vagy Vörös Attila tanulmányai, esszéi – ezzel 
szemben Hizsnyai Zoltán harmadik tanulmánya ki‑
lenc, Filep Tamás tanulmánya tíz, Szombathy Bálint 
első tanulmánya tizenegy kapcsolódási ponttal rendel‑
kezik. Ezek azok a csomópontok, amelyek összekötik 
a Tsúszó Sándor‑életművet értelmező tanulmányokat, 
vagyis a  leginkább beágyazott szövegek. Természete‑
sen itt sem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Hizsnyai 
Zoltán, Tóth Károly, Juhász R. József és Hodossy Gyu‑
la (első) tanulmányai azért rendelkeznek viszonylag 
kevés kapcsolattal, mert a  Tsúszó‑kultusz kialakulá‑
sa tulajdonképpen ezekhez a kezdeti írásokhoz kötő‑
dik, vagyis még nem utalhattak egymásra. Mint lát‑
ható, ezek a szövegek alapműként funkcionálnak, hi‑
szen meglehetősen sokan hivatkoznak rájuk a későb‑
bi szerzők közül.

1. ábra – A Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv (1992) esszéinek, tanulmányainak hálózata
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Az is tanulságos továbbá, hogy az egyes tanulmányok‑
ban létrejövő névhálózat milyen elemekből jön létre, 
illetve mely tanulmányszerzőket von be saját terébe. 
Ebből a szempontból Hizsnyai Zoltán A Tsúszó‑életmű 

2. ábra – Hizsnyai Zoltán A Tsúszó‑életmű kritikai 
szintézise a megjelentetett méltatások tükrében című ta‑
nulmányának hálózata

Rendkívül izgalmas tehát, hogy a  Tsúszó kap‑
csán íródott esszékben, tanulmányokban milyen 
irodalmi kontextus, milyen névsor és hagyomány 
rajzolódik ki az életmű értelmezésébe bevont ne‑
vek : költők, írók, képzőművészek, filmrendezők 
életművének felhasználásával. Ennek nyomán fon‑
tos szempont, hogy a Tsúszóról szóló szövegek egy‑
másra utalásai milyen hálózatot hoznak létre, kik 
(és konkrétan mely tanulmányok) ennek a  szerve‑
ződésnek a  csomópontjai, központi alakjai, és kik 
azok, akik nem kapcsolódva ehhez a hálózathoz, tu‑
lajdonképpen mintegy kívül kerülnek az így megje‑
lenő Tsúszó‑szuperorganizmuson.

Az is tanulságos, hogy a nevek hálózata által mi‑
lyen kontextusokat mozgósít egy‑egy Tsúszó‑kutató 
a Tsúszó‑életmű köré. Összehasonlítva például Zalabai 
Zsigmond Tsúszástükör című tanulmányának névháló‑
zatát Szombathy Bálint Homályból világba című tanul‑
mányával, vizuálisan is egyértelművé válik, hogy míg 
Zalabai írása egy szűk szlovákiai magyar kontextust 

2. ábra – Hizsnyai Zoltán A Tsúszó‑életmű kritikai szintézise a megjelentetett méltatások tükrében
című tanulmányának hálózata

kritikai szintézise a megjelentetett méltatások tükrében 
című tanulmánya a Tsúszó‑hálózat és ‑életmű egyik 
origójának számít.

rajzol fel a Tsúszó‑életmű köré, addig Szombathy az 
óegyiptomi és kínai mintáktól kezdve a francia szim‑
bolista és avantgárd költőkön keresztül, az olasz iro‑
dalmat is érintve a Gruppe 63‑ig és a tágan értett ma‑
gyar irodalmi hagyományig tágítja a Tsúszó‑életmű 
érvényességi tartományát. Az is meglepő lehet, hogy 
a csehszlovákiai‑felvidéki Tsúszó Sándor szlovák iro‑
dalmi kapcsolataira csupán Slavko Matkovič utal, ak‑
kor is pusztán egy fiktív név által (Hurban Hollý).

A hálózati elemek iránya egyúttal azt is megmutat‑
ja, hogy egy‑egy Tsúszó‑tanulmány mennyire ágya‑
zódott bele a  recepcióba, mennyire tartotta fontos‑
nak a párbeszédet más elméleti szövegekkel, illetve – 
más szempontból nézve – mennyire kényszerített ki 
dialogikus viszonyt a recepcióval. Az alábbi hálózati 
ábrák tehát vizuálisan mutatnak rá az egyes tanulmá‑
nyok Tsúszó‑kontextusának tágasságára vagy szűkös‑
ségére, a szövegek párbeszédképességére vagy ‑képte‑
lenségére, centrális vagy marginális helyére az elmé‑
leti szövegek Tsúszó‑hálózatán belül :
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3. ábra –  Filep Tamás Tsúszó mindenkié ! című ta‑
nulmányának névhálózata

4. ábra – Balla D. Károly „Mindig volt emberek” 
(Tsúszó Sándor hét hónapja Ungváron) című tanulmá‑
nyának névhálózata

5. ábra – Zalabai Zsigmond Tsúszástükör című ta‑
nulmányának névhálózata

6. ábra – Szombathy Bálint Homályból világba 
(A  Tsúszó‑kutatások újabb momentumai Tsúszó Sán‑
dor nemzetközi kifutása tekintetében) című tanulmá‑
nyának névhálózata

7. ábra – Slavko Matkovič levelének névhálózata

8. ábra – Z. Németh István Tsúszó Sándor Komá‑
romban című cikkének névhálózata

3. ábra –  Filep Tamás Tsúszó mindenkié ! című tanulmányának névhálózata

4. ábra – Balla D. Károly „Mindig volt emberek” 
(Tsúszó Sándor hét hónapja Ungváron) című tanulmányának névhálózata
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5. ábra – Zalabai Zsigmond Tsúszástükör című tanulmányának névhálózata

6. ábra – Szombathy Bálint Homályból világba (A Tsúszó‑kutatások újabb momentumai Tsúszó Sándor 
nemzetközi kifutása tekintetében) című tanulmányának névhálózata



89

Míg a tanulmányok, esszék valódi hálózatot alkot‑
nak, kereszthivatkozásaik által meghaladva az egyes 
tanulmányok lehetőségeit, jól szervezett csoportként, 
hatékonyan működnek közre a  kanonizáció szem‑
pontjából, addig a Legyél helyettem én antológia szép‑
irodalmi szövegei nem képesek hálózatként működés‑
be lépni. Elmondható, hogy egymástól izolált dara‑
bokból álló korpusz jön létre, ahol mindenki saját jól 
bejáratott nyelvjátékát működteti – csak éppen Tsúszó 
Sándor maszkjában. A Tsúszó Sándor álnév alatt pub‑
likáló szerzők egyrészt nem vetnek számot a maszk‑
adás, az álnév, az identitáskérdés lehetőségeivel (amely 
kapcsolódási pontokat teremthetne), másrészt szinte 
minden esetben a saját név alatt már publikált szöve‑
gek eddig használatos poétikáinak intencióit követik, 
s így Tsúszó Sándor szépirodalmi korpusza elemeire 
hull. A neoavantgárd költő Tsúszó álnév alatt is neo‑
avantgárd verset ír, a metafizikai kérdéseket versben 
megfogalmazó alkotó saját Tsúszó‑versében is meta‑
fizikai kérdésekkel foglalkozik, a nyelvi játékosságból 
építkező szerző a Tsúszó‑versben is a humoros nyelvjá‑

ték elemeit használja ki. Vagyis a Tsúszó‑korpusz szép‑
irodalmi szövegei nem lépnek egymással párbeszédbe, 
nem reflektálnak egymás poétikai eredményeire, ek‑
lektikus, széteső, kapcsolatok nélküli, izolált elemekre 
bomlanak. Mindez, úgy vélem, azt is maga után vonja, 
hogy a szépirodalmi jellegű Tsúszó‑szövegek nem ké‑
pesek hálózatot, s ezáltal jellegzetes Tsúszó‑hangot lét‑
rehozni, s ez a kanonizáció akadályaként is értelmez‑
hető. Annál is inkább, mert a Tsúszó‑maszk kollek‑
tivitása miatt nemcsak az figyelhető meg, hogy több 
jellegtelen szöveg is a korpuszba került, másod‑, har‑
mad‑, negyedvonalbeli írók‑költők jóvoltából, hanem 
az is, hogy ezek a szépirodalmi szövegek nem lépve 
egymással dialógusba, voltaképpen nem alakítanak ki 
hálózatot, s nem képesek a csoport dinamikájában lé‑
vő többletet kihasználni. Vagyis míg az elméleti szö‑
vegek egy része valóban párbeszédbe lép egymással, 
s  valódi hálózatként, szuperorganizmusként műkö‑
dik, addig a Tsúszó‑maszkban írt szövegekről ez sok‑
kal kevésbé mondható el.

8. ábra – Z. Németh István Tsúszó Sándor Komáromban című cikkének névhálózata

7. ábra – Slavko Matkovič levelének névhálózata
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9. ábra – A Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Em‑
lékkönyv (1992) izolált szépirodalmi szövegeinek vi‑
zuális megjelenítése

Tsúszó Sándor szépirodalmi szövegei azonban még‑
iscsak értelmezhetőek a hálózatelméleti szempontból 
értett kanonizáció felől is. Ezt a  hálózatelméletben 
rendkívül elterjedt „kis világ” elmélet felől bizonyít‑
hatjuk : Tsúszó Sándor ugyanis a Tsúszó álnéven író 
Hizsnyai Zoltánon, Parti Nagy Lajoson, Szombathy 
Bálinton, Csehy Zoltánon, Talamon Alfonzon stb. 
keresztül a  kortárs magyar álneves irodalom olyan 
– gyakran kultikus – szereplőitől áll csupán egy lé‑
pésnyi távolságban, mint Sárbogárdi Jolán, Virágos 
Mihály, Dumpf Endre, Pacificus Maximus vagy Sa‑
muel Borkopf. Tsúszó Sándor Parti Nagy Lajoson, 
Hizsnyai Zoltánon, Talamon Alfonzon, Csehy Zol‑
tánon stb. keresztül mintegy „együtt mozog” a kor‑
társ magyar irodalom más álneveivel, kollektív masz‑
kos jellegzetességeiből adódóan hálózatot hozva létre 
az álnevek között, ezáltal nagyságrendekkel növelve 
kanonizációjának lehetőségeit.

A  hálózatos kollektív identitásépítkezésnek is kö‑
szönhetően a  Tsúszó‑életmű fokozatosan tágul, ne‑
vét és alkotásait egyre több területen használják a leg‑
különfélébb célokra. A  Legyél helyettem én című 
Tsúszó‑emlékműsort 1995 szilveszterén tűzte prog‑
ramjára a Magyar Televízió, a több mint egy órányi 
anyagból Vallai Péter főszereplésével harminc per‑
ces műsor készült, de a Magyar Rádióban és a Víg‑
színházban is megjelentek a Tsúszó‑életmű egyes da‑
rabjai.18 Tsúszó kanonizációjára utal az is, hogy Fűz‑
fa Balázs középiskolai irodalomkönyvében szinte ön‑

álló Tsúszó‑fejezet szerepel Dilettáns beszélő(k) és ön‑
megértés a posztmodernben cím alatt.19 A fiktív költői 
életmű egy más típusú hasznosítására a pozsonyi Sző‑
rös Kő irodalmi lapban került sor, ahol a mottóként 
felhasznált Bettes István‑verset („szőrös kő szundikál / 
többé aligha ébred / nem éber nem ember / egyszerű 
szőrös kő / szőrös kő szundikál”) talán a jogi vitákat 
elkerülendő egy Z. Németh István által írt Tsúszó‑vers 
váltotta fel az 1999/2. számtól kezdődően : „vagyok 
egy lázas akvarell / szőrös kő, borostás mellszobor / 
végtelennek udvarló bohóc / apró szakáll egy ércfe‑
jen”. Az utóbbi években Hizsnyai Zoltán tevékenysé‑
gének köszönhetően két kötetben újra napvilágot lát 
a Tsúszó‑életmű Legyél helyettem én ! Tsúszó Sándor‑bre‑
viárium I–II. cím alatt, s megalakult a Tsúszó Tudo‑
mányos Akadémia, amelynek tagjai döntő többségé‑
ben pályájuk elején álló szlovákiai magyar fiatal iro‑
dalmárok : Baka L. Patrik, Czucz Enikő, Csillag La‑
jos, Gužák Klaudia, Gyenes Gábor, Hizsnyai András, 
Mucha Attila, Nagy Krisztián, Nagy Hajnal Csilla, Si‑
pos Janka, Szászi Zoltán, Takács Zsuzsi, Václav Kin‑
ga, Vörös Gergely.

A Tsúszó Tudományos Akadémia megalapítása jó 
példa arra, hogy a hálózatos kánonépítés mennyire ké‑
zenfekvő lehetőség főként fiatal írók‑költők számára, 
hiszen a Tsúszó név nemcsak egy bejáratott brandként 
van jelen, hanem bárki számára nyitott (ál)névként is, 
amelyet felvéve a kezdő író Tsúszó Sándoron keresztül 
hirtelen egy lépésnyi távolságra lesz Csehy Zoltántól, 
Hizsnyai Zoltántól, Parti Nagy Lajostól, Szombathy 

9. ábra – A Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv (1992) 
izolált szépirodalmi szövegeinek vizuális megjelenítése
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10. ábra – A kollektív maszkként működő Tsúszó Sándor név által létrejövő
álnévhálózat a kortárs magyar álneves irodalomban

Bálinttól és másoktól. Vagyis írásai egy olyan szuper‑
organizmus részévé válnak, amely hálózatos felépíté‑
sének köszönhetően hívja fel a figyelmet, s erősíti fel 
az ide sorolható szövegek hatáslehetőségeit.

Ráadásul hasonló identitásképzésre és technikára fi‑
gyelhetünk fel, mint az antik és középkori sajátos ál‑
névhasználat idején, amikor közismert szerzők neve 
mögé bújva, azt álnévként használva alkottak többnyi‑
re olyan tanítványok, akiket ma Pszeudo‑Plutarkhosz, 
Pszeudo‑Dionüsziosz, Pseudo‑Augustinus stb. néven 
emleget az utókor. Pál Katalin írja Szókratész kapcsán, 
hogy „a tanítványok a filozófusra nem csak mint mes‑
terükre, de mint médiumra is tekintettek, kinek se‑
gítségével saját tanaikat örökíthették meg.”20 Tsúszó 
Sándor nevét hasonlóan médiumként használják 
a Tsúszó‑maszkban alkotó művészek, és a saját poéti‑

ka elfogadtatására szolgáló kiváló eszközként működ‑
tetik azt, több mint negyedszázada.

Mint látható, az 1980‑as évek végétől napjainkig 
Tsúszó Sándor a kollektív játék, a kollektív identitás‑
teremtés és a játékos párbeszéd, valamint a kollektív 
fikcióalkotás ereje által a játékos és nagyon is tudatos 
irodalmi hálózatépítés egyik kiváló példája. A Tsúszó 
Sándor álnév hálózatként köti össze a benne résztve‑
vőket, irodalmi szuperorganizmusként megnövelve 
a poétikai hatás és a kanonizáció esélyeit.   

Németh Zoltán (1970): költő, irodalomtörténész, iroda-
lomkritikus, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanára. 
Legutóbbi kötete a Kalligramnál: A posztmodern magyar 
irodalom hármas stratégiája (2012).


