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Manapság, az ellentmondások korában ne csodálkozzunk 
azon, hogy a míg egyrészt majdnem undorral fordulunk el a 
névtelen, vagy álneves levelektől, hogy válaszolatlan kerülnek 
ugyanilyen kéziratok a papirkosárba, addig másrészt mohó étvágy-
gyal esünk neki a nagyon gyakran névtelen vagy álneves röpira
toknak, brosüráknak, pamfleteknek. Ne nézzük ezúttal a dolog 
erkölcsi és esztétikai oldalát, ne konstatáljuk azt sem, hogy a 
mennyivel biztosabbnak érzi magát gyakran a szerző takarója 
alatt, annyival szabadabban, őszintébben és ennélfogva érdekeseb
ben ír (innen az érdeklődés ilyen szellemi termékek iránt), hanem 
konstatáljuk azt, hogy anonimák és pszeudonimák voltak és van
nak, talán a mióta irodalom van. Az okai ennek a ténynek 
többfélék. 

Tudjuk Lucianushól (Tim, X.), hogy Anaxagorasí csupán 
hatalmas barátjának, PeriMesnek szónoki tehetsége mentette meg a 
haláltól és börtöntől, mert a görögöknél is volt merev és fana
tikus ortodokszia.1 De nincs mindenkinek PeriMese. Nem kellett-e 
Sohratesnek a méregpoharat kiürítenie? Defoe Dánielnek 1703-ban 
egy szatirikus irata miatt 1200 márkát kellett fizetnie, három
szor kellett a szégyenkövön állnia és hét esztendeig börtönben 
ülnie.2 Hóhér keze égette el Voltaire leveleit az angolokról, 
Rousseau Emiljét, sőt Feneion ártatlan Telemachját is, melyet a 
franczia udvarról írt szatírának tartottak. Tárgyilagos eljárást, 
mely megelégszik a szellemi termék megtiltásával vagy meg
semmisítésével a nélkül, hogy a szerző személyét üldözné, csak 
a legújabb kor hozott magával. Vallásos, politikai, természet-

1 Lange, Gesch. d. Materialismus, 2. Aufl. Iserlohn, 1873, I, ê. 
2 Hettner, Gesch. d. engl. Lit. 3. Aufl. Braunschweig, 1872, 298 old. 
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tudományi tartalmú munka, mely az épen uralkodó vallásos poli
tikai vagy tudományos nézeteknek meg nem felelt vagy épen 
ezekre nézve veszélyesnek látszott, mindenkor okot szolgáltatott 
üldözésekre, nem kevésbé személyes tartalmú iratok. 

De vannak a pszeudonimitásnak más okai is, melyek sok
szor egészen ártatlanok. így gyakran az illető szerző hozzájáru
lása nélkül az igazi név helyett valamely elő- vagy melléknév 
(cognomen) kerül forgalomba. E tekintetben ismeretes példa Abul 
Kasem Mansur, a kinek Mahmud szultán, a Ghasmanida az 
annak versei felett való elragadtatás egy pillanatában a paradi
csomi Firdusi nevet adta. Manapság ez utóbbi név alatt ismerjük 
a költőt csak. Voltaire tudvalévőleg csak anagrammja igazi nevé
nek: Arouet L. J. (azaz: le jeune.1) Johannes Fischart és Christian 
Grimmeishausen számos álneve egy sajátságos, tarka szójáték 
iránti előszeretetnek köszöni eredetét. Szójátéknak, a mely újabb 
és újabb nevek kitalálásában leli örömét. Ugyanilyen játék követ
keztében vannak a 17. században a »Fruchtbringende Gesell
schaft« és a »Gesellschaft der Blumenschäfer« tagjainak álnevei. 
Jóllehet a 18. században az írók legnagyobb részének nem volt 
már komoly oka igazi nevüket elhallgatni, az álnevek választása 
a romantika következtében ismét divatba jött. 

Álnevet választ magának még Jean Paul. Olykor, különösen 
legújabb időben az írót társadalmi állása készteti, hogy álnevet 
válaszszon magának, pld. Hans Olden, Carmen Sylva, Johannes 
Philalethes, G. Conrad, vagy Chilonius. 

Ha továbbá megfontoljuk, mennyire fontos, hogy az írónak 
első irodalmi jelentkezése alkalmával rokonszenves, jóhangzású 
neve van-e, nem fogunk csodálkozni azon, ha Rumpelmeier János 
jobbnak látja Johannes Nordmann álnév alatt jelenni meg az 
olvasó előtt. A leggyengédebb érzelmek, minőket a Gartenlaube 
regényei ébresztenek a fiatal leányszívekben, azonnal elfojtat-
nak újra, ha egy E. Bürsteinbinder tollából származnak át a szép 
olvasó lelkébe, míg egy E. Marlitt égisze alatt százezer leányszívet 
dobogtatnak meg. Az újabb orosz szépirodalom sikerei késztethet
ték Kürschner Lolát arra, hogy Ossip Schubin, tehát szláv álnév 

1 Mások Voltaire igazi álnevét az író anyjának egy birtokától szár
maztatják. V. ö. Nourisson, Voltaire et le Voltairianisme. Paris, é. n. 61 1. 

Szerk. 
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alatt keressen irodalmi babérokat, melyekre német nevével talán 
nem talált volna rá. Gutzkow Károly saját vallomása szerint azért 
takarócteik Bulwer nevével, Häring György Vilmos Henrik Scottéwsd, 
hogy olvasóközönséget találjanak maguknak, melyre mint kezdő 
írók nem számíthattak.1 De némely hírneves író is többé-kevésbbé 
sikerült álnév után nyúl olykor részben kényes társadalmi állása 
miatt, a melylyel egyéni nézetei nehezen egyeztethetők össze, 
részben mert szerényebb terjedelmű és tartalmú — esetleg tár-
czaszerû — munkáit, mintegy hors d'oeuvre-t, nem akarja álta
lánosan ismert neve alatt közzétenni. Elég az hozzá, összefoglalva 
a mondottakat, a pszeudonimitásnak van oka elég. Az irodalom
mal tudományosan foglalkozó emberre nézve azonban rendkívül 
fontos, hogy az írók igazi nevét ismerje. Hogy ez utóbbit gyakran 
nem könnyű kitalálni, mondani sem kell. Nem mindig olyan könnyű 
a pseudonim megoldása, mint tegyük fel abban az esetben, ha 
kalindromról van szó. Pld. Lembert = Tremler, Durangelo = 
Arnold Ruge. Tellheim = Bettelheim. Telman = Zitelmann. 
Lenau = Strelenau. Stamm = Heussenstamm. Karlweis == Weiss 
Károly. Siegmey = Siegbertmeyer. Reinecke = Fuchs. Magnus = 
Gross. Germanus = Deutsch. Sterne Carus = Ernst Krause. 
Talv = Eobinson, Teréz Albertina Lujza szül. Jacob. Reimaz 
Freimund = Rückert, János Mihály Frigyes. Horn W. V. von = 
Vertei, Frigyes Vilmos Fülöp. Gustav vom See = Struensee. 
Hansam See = Hansjakob Henrik. Hogy mily nehézségekkel jár 
olykor az igazi nevet kideríteni, kivált mikor csak egy-két cse
kélyke vonatkozásra támaszkodhatik az ember — talán felesleges 
közelebbről ismertetni. Elég az hozzá, hogy sokszor beható, sok 
időbe kerülő kutatásra, gyakran szerencsés véletlenre és minde
nekelőtt széleskörű olvasottságra van szükség, hogy a kutató 
eredményhez jusson. Ezekből érthető, hogy az álneves irodalom 
ismerete csakúgy mint a névtelen irodalomé, a bibliográfiának 
egy külön nagy ágát képezi. Azért vannak az angol, franczia, 
holland, olasz, dán-norvég, lengyel, portugál, spanyol sőt újabban 
a zsidó irodalomnak is álnévlexikonjai. Van ezenkívül amerikai, 

1 Néha az álnév megválasztásánál szatirikus czélzat is játszhatik 
közre. Ez az eset forog fenn pl. Hauffnk\, midőn Der Mann im Monde ez. 
pasticciójkt H. Clauren neve alatt bocsátotta közre. Szerk. 
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jezsuita és középkori álnévlexikon is. Nem lesz érdektelen a 
világirodalom e kuriozitásait lehetőleg kimerítően felsorolni. 

Az angol irodalom a következő ilynemű lexikonokkal ren
delkezik : 

A dictionary of the anonymous and pseudonymous lite-
rature of Great Britain . . . By the laie Samuel HalTcett and 
the laté Rev. John Laing, M. A. Edinburgh, 1882—88. 

A concise handbook of ancient and modern literature, 
issued either anonymously, under psendouyms, or initiais. Com-
piled by Frederick Marehmont. London, 1896. 

Initials and Pseudonyms. A dictionary of literary disguises. 
By William Cushing. New-York, 1885—1888. 

A franczia irodalom: 
Dictinonnaire d'ouvrages anonymes. Part Ant. Alex. Barbier, 

Troisième édition . . . Paris, 1872—1888. 
Dictionnaire des pseudonymes recueillis par Georges d' 

Heylli. Nouvelle edition. Paris, 1887. 
Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes. Par 

m. De Manne. Paris, 1834. 
Les superchéries littéraires dévoilées. Par J. M. Quérard. 

Seconde édition . . . Paris, 1869—1879. 

A holland irodalom: 
Bibliothek van Nederlandsche Anonymen en Pseudonymen 

Door mr. J. J. von Doorninck. I Gravenhage et Utrecht (1875). 
Vermomde en naamlooze schrijvers etc. Leiden, 1883—84. 
De la Montagne: Vlaemsche pseudoniemen. (Rousselaere, 

1884). 

Az olasz irodalom: 
Dizionario di opère anonimé e pseudonime di serittori 

italiani ocome che sia avenu relazione ail' Itália di G[aetano] 
M[elzi]. Milano, 1848—1859. 

Dizionario di opère anonimé e pseudonime in supplemento 
a quello di Gaetano Melzi Compilato da Giambattista Passano. 
Ancona, 1887. 

A dán-norvég irodalom: 
Anonymer og Pseudonymer I Den Danske, Norske og Islan-

dske Litteratur Samt I Fremmede Literaturer Porsaavidt Disse 
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Omhandle Nordiske Forhold Fra De Aeldste Tider Indtil Aaret 
1860. Samlede af E. Collin. Kiobenhavn. 1869. 

Anonymer og Pseudonymer J Den Norske Literatur 1678— 
1890. Bibliograûske Meddelesser Ved Hialmar Pettersen. Chris-
tania, 1890. 

A lengyel irodalom; 
Psendonimy i Kryptonimy Pisarzow Polskich zebrata J. Z. 

Warszawa. 1905. 
A portugál irodalom: 
Subsidios para um diccionario de pseudonymos iniciaes e 

obras anonymas de eseriptores portuguezes contribuicao para 
o estudo da litteratura portugueza. Par Martinho Augusto da 
Fonceca . . . Lisboa, 1896. 

A spanyol irodalom: (1. alább a jezsuitáknál). 

A zsidó irodalom: 
Sablatzky M. Lexicon der Pseudonymen hebr. Schriftsteller. 

Berditschew, 1902. 
Anagramme, Initialen und Pseudonymen neuhebr. Schriftsteller 

und Publizisten seit dem Erscheinen der »Meastim« bis auf unsere 
Tage. Zusammengestellt v. William Zeitlen. (Zeitschrift für hebr. 
Bibliographie. Hg. v. A. Freimann und H. Brody. IX. évf. 3. 
sz. 81—90. IL, 4. sz. 113—119. 11.) 

A délamerikai irodalom: 
Barros Arana, Notas para una bibliográfia de obras anoni-

mas i pseudónimas (1882). 

A középkori irodalom: 
Franklin, Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes 

latins de l'histoire littéraire du moyen-âge. Paris, 1875. 

A jezsuiták: 
Catalogo razonado de obras anónimas y seudónimas de 

autores de la compania de Jesus pertenecientes à la antigua 
asistencia espanola. Por el P. J. Eug. De Uriarte. Madrid, 1904. 

Sommervogel, Carlos. Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes publiés par des religieux de la compagnie de Jésus. 
Paris, 1884. 

Sajátságos, hogy a német irodalom ügye eddig e tekintet
ben sokkal mostohábban állt. Három évtizeddel ezelőtt egyáltalá-
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ban nem volt ilyen lexikona, mely a kezdet kezdetén túlment 
volna. Mert olyan munkák mint Joannis Rhodii Dani auctorum 
suppositiorum catalogus. Hamburgi, ^1674) továbbá: 

Frid. Geisler, Disputatio de nominum mutatione et anony-
mis scríptoribus, Lipsiae, 1669., illetőleg: 

(J. Becker), Larva detracta h. e. Brevis Expositio nominum, 
sub quibus seriptores aliquot Pseudonymi recentiiones imprimis 
latere voluerant. Veriburgi, 1670. 

J. N. J. de scriptis anonymis et pseudonymis in causa religionis 
a progressu coercendis s. vom nöthigen Einhalt der Religions-Schrif
ten ohne einiger, oder mit falscher Benennung der Autorum exer-
citationes theologicae. Edidit Godofredus Ludovici. Lipsiae, 1715. 

Virorum hruditorum onomatomorphosis, das ist Etlicher 
Gelehrter Männer gebrauchte Namens-Veränderung. Frankenhau
sen, 1720. stb., de sőt 

Placcius, Theatrum anonymorum et pseudonymorum. Ham
burgi, 1708. 

Mylius, Bibliotheca anonymorum et pseudonymorum detecto-
rum, ultra 4000 seriptores. Hamburgi, 1740. és 

Dahlmann, Schauplatz der Masquirten und Demasquirten 
Gelehrten. Leipzig, 1710., aránylag kevés pszeudonimát oldottak meg. 
A mi különben érthető, mivel akkor még nem léteztek a XVIII. 
és XIX. század bio- és bibliografikus kézikönyvei, melyek egy 
álnévlexikonnak legfontosabb forrásai. 

Bassmann Fr., Kurzgefasstes Lexikon deutscher pseudonymer 
Schriftsteller. Leipzig, 1830., valamint • 

Schmidt A. G., Gallerie deutscher pseud. Schriftsteller. Grimma, 
1840. — is csak egy lépéssel haladtak előre. 

Weller, Index Pseudonymorum. Leipzig, 1856—58, 2. Aus
gabe Leipzig, 1862—67. valamint Weller, Lexicon Pseudonymo
rum, 2. Auflage. Regensburg, 1886, volt az első, kinek érdeme, 
hogy a fenti műveket lexikonjában felhasználta a nélkül azon
ban, hogy felsorolná őket, a mi nagy hátránya különben is hiá
nyos művének. Persze a német álneves irodalom csak egy részét 
képezi ez internationális munkának. 

A folyó esztendő végre meghozta a német álnevek hézag
pótló szótárát, a mely mélyen belevilágít az irodalom fent vázolt 
titokzatos világába. 
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Még az e folyóiratban kimerítően ismertetett Deutsches 
Anonymen-Lexicon I—III. kötet, Weimar, 1902—1905, befejezte 
előtt ugyanazon szerzők mintegy párját nyújtják a nevezett lexi
konnak, egy német álnév-lexikont, azaz az álneveknek, a greci-
zált és latinizált neveknek szótárát. 

Czíme: Deutsches Pseudonymen-Lexikon. Aus den Quellen 
bearbeitet von Dr. Michael Holzmann, Amanuensis und Dr. Hanns 
Bohatta, Scriptor an der k. k. Universitäts-Bibliothek. Wien, Akad. 
Verlag. 1906. 

E munka, melybe húsz évvel ezelőtt fogott a szerzők egyike,, 
nemcsak folytatása a Weiler könyve német részének, a miről 
különben már a felületes összehasonlítás is meggyőzi a szak
embert. Évszámaival lehetségessé teszi az idő közelebbi meghatá
rozását, a források megnevezésével a szerző személyének legpon
tosabb identifikál ásat. 

A szerzők egyenesen a forrásokból merítettek, teljesen új, 
alapvető munkát végeztek, a mit azért hangsúlyozok újra, hogy 
kizárjam a gondolatot is, mintha e munka talán Welle?- átdolgozása 
volna. Lelkiismeretesen jegyzik fel a differencziákat és variánso
kat az egyes források között. 

Daczára a Weller-Lexikon nagyhangú czímének: Wörter
buch aller Zeiten und Völker, a magyar irodalom majdnem tel
jesen hiányzik belőle. Specziális magyar álnevek lexikona pedig 
eddig nincsen.1 Pedig nem volna szabad ilyennek sem hiányoznia 
egyetlenegy modern könyvtárban sem. 

Reméljük, hogy a magyar álneves irodalom szótára nem 
soká késik, sőt minél előbb szerzőjére akad. 

1 Szerző figyelmét úgy látszik elkerülte Székely Dávid : Magyar írók 
álnevei a múltban és a jelenben ez. füzete, mely azonban oly tökéletlen s 
gyönge kisérlet, hogy az itt felsorolt külföldi repertóriumok mellett valóban 
számba se jöhet. Szerk. 




