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Szilágyi Márton 
„ELHERVADOTT A SZERETET ÉDES MELEGE ALATT" 
(A Fanni hagyományai értelmezéséhez)1 

Több okból is kivételes mű Kármán József kisregénye, a Fanni hagyományai. Mellőz
vén most az esztétikai és irodalomtörténeti jelentőség megelőlegezett körülírását (mert 
hiszen erről lesz szó az alábbiakban igen hosszasan), kivételes azért is, mert a magyar 
irodalom kevés olyan alkotással rendelkezik, amelynél ennyire nem egyértelmű név 
és cím egymásra vonatkozása. Maga a filológiai alapzat olyan, hogy indokolt föltenni 
a kérdést: ezen szerző ilyen című műve mint faktum jelentkezik-e az interpretáció 
számára? 

Megtévesztő ugyanis valamely modern kiadásban végigolvasni a Fanni hagyomá
nyait Akkor olybá tűnhet, hogy lezárt, jól körülhatárolható anyaggal van dolgunk. 
Am a másfélszázados Kármán-szakirodalom ismeretében aligha lehet megkerülni 
annak megfogalmazását, miféle szövegegységet tekintünk műnek. 

Ha röviden össze akarom foglalni azt az ideáltipikus ismeretsémát, amellyel egy 
föltételezett ún. átlagosan művelt olvasó - ha van ilyen egyáltalán - rendelkezhet a 
Fanni hagyományairól - ha ez a kisregény odaszámítható még egyáltalán az ún. általá
nos műveltséghez -, akkor így összegezhetek: Kármán József főműve, a Fanni hagyomá
nyai az Uránia című folyóiratban jelent meg a XVIII. század végén, abban a folyóirat
ban, amelynek maga Kármán volt az egyik szerkesztője. 

Csakhogy a filológiai tények ezzel szemben akkora bizonytalanságot sugallnak, 
hogy mértéktartó módon csupán dilemmák fogalmazhatók meg. 

1. Az Uránia (1794-1795) három számában mindössze egy írás alatt szerepel a 
szerző neve (Schedius Lajos: A Vallás szeretetreméltó volta). Az összes többi szöveg 
névtelen, még - a más forrásból ismert, s ezért biztos szerzőségű - Csokonai- és 
Verseghy-versek is. Van ugyan négy monogrammunk, ha nevünk nem is (K. n., P. r., 
G. i., I. i.), ám ezek elég rendszertelenül bukkannak föl, ráadásul nem a - poétikai vagy 
elméleti szempontból - legjelentősebb művek alatt olvashatók. Az írások döntő hánya
da teljesen anonym, még betűjellel sincs szignálva. A két utóbbi monogramm azonosí
tásához nincs támpontunk se. A két elsőt Kármán József és Pajor Gáspár (ő volt 
bizonyíthatóan a másik szerkesztő) nevének rövidítéseként értelmezhetjük. Viszont 

2. az Uránia számaiban egyszer sem szerepel a szerkesztők neve, így 
3. egyszer sem találkozunk a folyóiratban a Kármán névvel. Pontosabban: az előfi

zetők kinyomtatott, s a lap élére helyezett listáján olvashatjuk a Kármán József nevet 
- de ez az író apját, a losonci református szuperintendenst jelöli. S ehhez még hozzá 
kell számítani, hogy egyrészt 

4. egyetlen olyan korabeli szépirodalmi vagy tudományos művet sem ismerünk, 
amely alatt Kármán neve szerzőként szerepelne, másrészt 

5. a Fanni hagyományai, amely az Uránia három számában, folytatásokban jelent 
meg, névtelen. 

1 A Kármán-idézeteket az alábbi kiadás alapján adom meg: Kármán József művei. Kiad. ABAFI Lajos. 
Budapest, (1879-80). I—II. kötet. A zárójelben szereplő római számok azokat a szövegegységeket jelölik, 
amelyeket - Toldy nyomán - minden későbbi kiadás számozva közöl. 
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Mindebből legalább két következtetés adódik. Az egyiket a szakirodalom első 
komoly vitája plasztikusan ki is rajzolta: a Fanni hagyományainak a szerzője - sajnos -
nem nevezhető meg egyértelműen. A múlt század hetvenes éveiig - nagyjából Gyulai 
Pál Kármán-tanulmányáig2 - két nézet feszült egymásnak: az egyik szerint valódi 
naplójegyzetekről van szó, a szerző tehát Fanni, Kármán legföljebb szöveggondozó és 
kiadó, a másik szerint viszont fikciós prózáról kell beszélnünk, ami pedig Kármán 
szerzőségének elfogadását jelenti. E helyütt nem a szakirodalmi hagyomány ismerteté
sére és adatolására van szükség, nem is e régi vita érveinek mérlegelésére, csupán a 
bizonytalanság érzékeltetésére: a vázolt ellentétek ugyanis az anyagban immanensen 
benne lévő dichotómia kivetülései, nem kívülről vitték be őket az értelmezésekbe. A 
dilemma másik oldala pedig az, hogy nem világosak Kármán életművének határai. 
Tudjuk, hogy az Urániában van föloldva Kármán szépírói, gondolkodói, sőt szer
kesztői teljesítménye, de az arányokat és az összetételt képtelenek vagyunk pontosan 
meghatározni. 

A Kármán-szakirodalom - vagy tágabban: a magyar irodalomtörténeti hagyomány 
Kármánt is érintő vonulata - ilyen formán egy konszenzus kialakulásának (kialakításá
nak) történeteként fogható föl. Az Uránia három kötetnyi anyagából bizonyos írások 
Toldy Ferenc jóvoltából, az ő újrafelfedező kiadása (1843)3 révén Kármán nevéhez 
kötve kerültek be a magyar irodalom tradíciójába. Ám csak jóval később rendeződött 
el a továbbra is bizonytalan kiterjedésű tomusz két alapmű, a Fanni hagyományai és A 
nemzet csinosodása köré. Gyakorlatilag máig ez az a paradigma, amelyben Kármánról 
gondolkozva mozogni kényszerülünk. Noha a dilemma végső feloldása - hogy ugyan
is ki a szerző és mi a mű - nem történt meg. Lehet, hogy soha nem is fog. 

Ebből viszont előnyök is adódhatnak. A filológiai bázis ingatagsága szinte felhatal
maz a Fanni hagyományai történeti-poétikai elemzésére. Jóformán lehetetlen egy szoros 
egységnek láttatott oeuvre értékpreferenciáiból - vagy egy értékkomponenséből -
levezetni a kisregényt, s nem lehetséges a feltételezett életmű kronológiai ritmusába 
illeszteni sem, hogy a szerző ún. fejlődését hívjuk az értelmezés segítségére. Támpon
tok nincsenek egyik módszerhez sem. Van a mű, s annak nyilván van szerzője - ez 
utóbbit bizonyos, most nem részletezendő megfontolások alapján nevezzük Kármán 
Józsefnek a továbbiakban is. A helyzet szinte irigylésre méltóan tiszta, mert minimális
ra csökkenthetők a művön kívüli tényezők az elemzésben. Ki lehet indulni a kisregény 
bizonyos szegmentumaiból, fel lehet mutatni ezeknek a kapcsolódási pontjait, s így 
talán el lehet jutni a mű világképének feltárásáig. Ami alant következik, első kísérlete 
régóta formálódó, még korántsem kiérlelt Fanni-elemzésemnek. 

A kisregény - egy pillanatra eltekintve most a háromszoros bevezetőtől, amelyre 
még kitérek - vallomássatkezdődik: Fanni, a címszereplő önmeghatározással próbál
kozik. A hősnő valami TÜán^yal küszködik, aminek megnevezésére nem képes - ezért 
kíséreli meg saját magát e hiány tükrében szemlélni. „Valamely édes, nehéz, titkos, nem 
tudom mely érzés fekszik kifejtetlen, homályosan mellem rejtekében! Ha az éj titkokkal teljes 
árnyéka beteríti a földet, midőn a természet elszenderedett és ünnepel - akkor támadnak fel 
leghatalmasabban érzései... Oly bájoló érzés - és mégis fájdalmas. Az örömtől dobog szívem 
- és mégis könynyel telik szemem." (III.) „Híjamot érzem, egy része szívemnek nincs betölt
ve..." (IV.) Fanni érez, de még nem tud: képtelen racionalizálni saját érzelmeit, sőt 
uralkodni se tud rajtuk. Az emlegetett hiány éppen ezért nem csupán a szívé, hanem 
az önismereté is egyben. A hősnő valami nagyobb erő áramában sejti magát, amikor 
vallomását megteszi: a vágy átélését speciális helyszín és alkalom tette lehetővé. 

2 GYULAI Pál, Előszó Kármán József: Fanni hagyományai c. munkájához. (1875) In Gy. R, Bírálatok. 
Cikkek. Tanulmányok. S. a. r. BlSZTRAY Gyula és KOMLÓS Aladár. Budapest, 1961. 325-326. 

3 Kármán József írásai és Fanni hagyományai. Bev. és kiad. SCHEDEL [TOLDY] Ferenc. Pest, 1843. 
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A regénybeli „napi jegyzések" első mozzanata ugyanis az, hogy Fanni „kilopja" 
magát a veteményes kert és a gyümölcsös kert közé, a lugasba. Azaz a természet 
közegében helyezkedik el, bármennyire miniatürizált és domesztikált natura veszi is 
itt körül; ezzel a gesztussal pedig tudatosan kívülrekeszti saját világán a társadalmi 
konvenciórendszert. Fanni számára a természet és a magány együtt kell ahhoz, hogy 
a vallomás szubjektív lehetősége megteremtődjön: a hősnő ugyanis ezáltal önkéntele
nül hozzáidomulhat belső természetével a külső, teremtett természethez. Érzései ezért 
„támadnak fel" ilyenkor, szinte kontroll és reflexió nélkül. Fanni pedig éppen azt 
szeremé elérni, ha reflektálhatna érzései létrejöttére is, ha felismerhetné a természet 
közegén keresztül benne megnyilvánuló erőt. 

Ennek a kísérletnek az eszköze a megnevezés: azáltal kíván eljutni a végső kérdés
hez, önmaga létezésének okához és értelméhez, hogy kimondja a hiányt. Legelőször 
anyja halálát említi meg, e veszteség tényében véli fölfedezni a szeretet földi lehetősé
gének a megszűnését. „Az én szívem megtelik szomorú emlékezetekkel szerelmes halottaimról 
... Ott a hold felett dicsőült anyám! ott vagy te; egyetlen leányodat itt hagytad az emberek 
keménységének. Nézz le reám, kísérj mindenütt, légy őrző angyalom. Ha békételenkedik ez a 
szív, nyugtasd meg. Oh ha a szomorúság rágja, jelenj meg egy gyenge estszellőben, fuvalj 
orcámra jelenlétedül, és vidám leszek. De ha lehet - anyám, én édes anyám, végy fel hamar 
magadhoz ..." (II.) 

Szinte rögtön ezután felbukkan egy másik, jellegében hasonló magyarázat: a testvér-
báty halála. Ez viszont nem az előbbivel összefonódva jelentkezik - azaz a két eltávo
zott hozzátartozó nem vonatik egybe a hősnő szemléletében. A báty halála önálló, 
teljes értékű magyarázataként szerepel a szív hiányának. „Oh ha még ő élnél Itt ülne 
majd gyakran velem, itt beszélgetnénk elköltözött édes anyánkról, egymásnak könyeznénk ki, 
hogy ellopták tőlünk édes atyánk szívét... őbenne tenném le minden reménységeimet, ő nála 
minden panaszimat. ő volna oltalmam, boldogítóm; az ő boldogulása az enyém is lenne, volna 
kinek örülnöm, kin és kivel szomorkodnom. Ol - talán ő betöltené szívem hiányosságát." (IV.) 

Fanni érzelmi jellegű hiányérzete a szeretet teljességét keresi, s ezenközben elimi-
nálja élet és halál mezsgyéjét is. Egyenesen a holtak világát érzi közel magához (nyil
ván nem függetlenül attól, hogy a halottakhoz fűződő viszonya a szakralizált természet 
szférájával is érintkezik), noha a halállal való eljegyzettsége itt még az emlékezetnek 
van alárendelve. A lelki egyesülés elérése, amely a hiány megszűnését az önátadás 
révén véli elérni, nem evilági jellegű. A szeretet nagyobb erőnek van beállítva, mint 
az elmúlás. Fanni kivágyódik az életből, a szinte gnosztikus egységben föloldódva 
reméli megtalálni a szeretet állapotát. Nála ez az én körvonalainak feladását vagy 
inkább elmosását is jelenti. Ezzel magyarázható, hogy Fanni vágya mindig csak egy 
személyre irányul, s mihelyt új tárgy bukkan föl a vágy számára, az előző nyomtalanul 
eltűnik. Láttuk, a hősnő legelőször édesanyját szólította meg, de a báty megidézése 
után az anya emléke többet elő sem kerül. A folyamat később ugyanígy folytatódik. 
A. fivér átadja a helyét báró L-né immáron húsvér alakjának, majd pedig az idősebb 
barátnő funkcióját vesztve szinte kilép a műből, ahogy feltűnik T-ai Józsi. 

A váltásoknak ez a sorozata egészen T-ai felbukkanásáig íróilag zökkenőmentesen *# 
van megoldva. A^rggénytechfuk^pldaláról nézve, Kármán a báróné eltüntetését tudja ,-*ÍAJ[J*1, 
i legkényszeredettebBen kivitelezni. Hogy megőrizze a fabula minimális valószerűségét, 4 t ^ , » 3 ^ 
racionális magyarázatot kíván adni arra, miért szakad meg ez a, Fanni számára korábban i 
étfontosságú kapcsolat: ezért és csak ezért kénytelen becsempészni egy újabb szereplőt, \ 
^róf E-nét. Ó lesz az, aki elviszi magával az özvegy bárónét, mivel régi barátnők lévén, 
segíteni kíván bajba és nyomorba jutott ismerősének. Ez a kényszerű megoldás kompozí-
:iós zavart is okoz, s olyannyira szervetlenül építhető csak be a mű^truktújrájáB3>íiogy j 
í á rmánnak mpg kpll trtrnip a naplórpgpny fjkrjójfl SZfirjnt fölépítptt^arrárinV, ^ A U * 1 ^ V / /fa 

A kisregény ugyanis átgondolt narrációs technika alapján épül föl. Három fiktív ^tytvrju 
nevezetessel rendelkezik. Az első (Egy szó az olvasóhoz) szerkesztői előszónak van 
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álcázva (így kezdődik: „Egy ismeretlen küldötte hozzánk az ide beiktatott élete-folytát, és 
árnyékát azon személynek, kit ő Fanninak nevezett."). Ez a szövegrész a műfaj elméleti
poétikai általánosítás feladatát végzi el, ily módon a mű legdidaktikusabb, sőt -
bizonyos megszorításokkal - a legideologikusabb elemének tekinthető. A második 
bevezetés (Fanni élete) T-ai Józsi szövegeként értelmezhető, bár a narrátor kiléte nem 
neveztetik meg. Ez az egység külső nézőpontból vázolja fel azt az életsorsot, amelyet 
a naplójegyzetek eleve csak szubjektivizálva s ezáltal egyoldalúan fogalmazhatnak 
meg. Másrészt ez a rész a halál bekövetkeztének - a mű logikája szerint belülről 
ábrázolhatatlan - leírását is elvégzi. A harmadik (a címe megegyezik a kisregényével: 
Fanni hagyományai) kapcsolódik a legközvetlenebbül Fanni fiktív feljegyzéseihez, noha 
attól eltérő narrátora van: ugyancsak T-ai szövegeként fogható fel. Ez a bevezetés 
kifejezetten a „hagyományokra" reflektál, de lírai módon, didakszis nélkül. 

Mindezek után következik a Napi jegyzések és levelek című szövegrész, a mű legna
gyobb terjedelmű (fő-) része. Ez tartalmazza Fanni naplójegyzeteit és leveleit (ám a 
jeki írt válaszokat nem), tehát j^gységesen a hősnő szólama, egy Ich-Erzahlung-típusú 
^harráció keretében. Ezt zavarjaosszetKárrnán^ amikor beépíti „Gróf É-né báró le
néhez" intézett levelét, hogy kettejük Tcözös elutazásának előkészítése meglegyen 
(XLVn.). Ennek a megoldásnak nincsen pendant-ja a művön belül. Indokoltsága ugyan 

[Van, de ezen a ponton az író alárendeli a metaforikus szerkesztést egy lineáris, ok-
okozati történetszövésnek. 
^ E z a zökkenő azonban még erősebben kiemeli, hogy az özvegy báróné, akit csak 
ilyen erőszakoltan lehet kikapcsolni a cselek vényből, kulcsfigura. Jelentősége abban 
áll, hogy Fanniban indukálja a szerelem érzését, a korábban iránytalannak látszó 
vágyakozásban ő mutatja ki a szerelemnek mint érzelmi reakciónak a meglétét. Saját 
életsorsának (boldog szerelmi házasságának, majd özvegyen maradásának) az 
elmondása sem más, mint erről szóló példázat. „Mennyei boldogság volt öt esztendei 
házasságom. Ezek a könyek az ő [férje - Sz. M.] emlékezetének folynak és korántsem pana
szok az ég ellen. A ki szerfelett boldognak engedett lennem öt esztendeig, nincs jusom ellene 
zúgnom, ha most nem az vagyok." (XIII.) Fanni érti, értheti a példázatot, az érzés 
„mennyei" volta nem esik messze saját transzcendens irányulású érzelmi beállítottsá
gától. Ám itt ennél többről van szó: a báróné a szerelem intenzitását fontosabbnak 
nevezi, mint az időtartamát. Sőt, a konkrét biográfiai részleteket mellőzve, általános 
szerelemfilozófiaként egy olyan gondolatsort fejt ki, amely alárendelt szerepel 
tulajdonít a szerelem házasságba torkolló finalitásának. „Jobb formálást és helyesebi 
gondolkozást találok benne édes jó barátném! mintsem hogy azon leánykák száma köze 
elegyítsem, a kik ezt az indulatot nemesebb részéfűi nem esmérik; a kiknek minden kívánságok 
a férj és minden félelmök a hosszú és megvénült szüzesség; a kik minden megfontolás nélkül 
a legelsőnek, a kinél élelmöket találják és a ki által szüléinek hatalmokat lerázhatják, karjai 
közé vetik magokat." (XIX.) Az idézett részlet önmagában még jelenthetné persze 
csupán a körültekintő válogatás ajánlását. Ám implicit módon már itt is jelentkezik 
az, ami a továbbiakban szépen kibomlik: a szerelem nem a házasságért van. A báróné 
szerint a vágyak alapján kell kialakítani "egy ideálképet, s ehhez kell megkeresni „c 
képhez hasonló valóságot". A szerelem tárgya tehát idealitás, a szerelemre való képesség 
független valamely konkrét személy megismerésétől. Vagyis a szerelem egy prefor-
máltság következménye: ha valaki képes és érett erre - márpedig Fanni a báróné 
szerint az -, akkor voltaképp az első útjába kerülő férfi alkalmas lehet a szerelerr 
érzelmi töltésének levezetésére. A báróné ezért szuggerálja bele Fanniba, hogy eise 
nyilvános társasági fellépéséről, a bálból szerelmesen térjen vissza, Addigra ugyani' 
a báróné gondolatmenetének egyetlen bizonytalan eleme (tudniillik mi a bíztosífeí 
arra, hogy az első felbukkanó férfi méltó is lesz a szerelemre?) kiküszöbölődik. Fann 
érzelmi működésének intuíciója tévedhetetlenül kell, hogy válasszon, hiszen a hősne 
tudata immár eljutott az önismeret fokára. 
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Fanni ugyanis a báróné első, a szerelmet körülíró definíciójára katartikusan reagál: 
„Ez az indulat, melyet magamban kifejteni nem tudtam, érzettem, hogy bennem lakik. Figyel-
metes lettem." (XIX.) Ekkor és így történik meg tehát a ráismerés, s fejeződik be az 
öntudatlanság: a szerelem megnevezése megadta Fanninak a biztos tudást arról, miben 
áll lényének alapszerkezete. A báróné tehát nem manipulált, nem erőltetett rá Fannira 
idegen értékeket, csupán a hősnő önelemzéséhez járult hozzá. Saját sorsával hitelesí
tette a Fanniban addig csak lappangó tudást: a szerelem majdhogynem genetikus 
adottság. A bálban tehát Fanni szerelemre lobbanása látszólag következik be első 
látásra: voltaképp ekkor kezdődik ugyanis annak kísérlete, mit jelent sorsként beteljesí
teni az immár tudott hajlamot. T-ai első felbukkanásakor még egyébként sem több, 
mint tárgya Fanni érzelmeinek. Apránként derülnek ki jellemének azon vonásai, 
amelyek rokonítják Fannival - s ezzel Kármán vissza tudja igazolni azt, hogy a hősnő 
érzelmi intuíciója valóban nem tévedett. 

Fanni ráismerése a szerelemre nem módosítja azonban a kisregény elején körülírt 
érzelmi viszonyulások sémáját. Tudatossá válnak viszont a korábbi értékelemek: T-ai 
megismerése kezdettől a halállal fonódik össze. A szerelem átélése meghaladása, de 
nem cáfolata lesz a halálnak. 

Fanni és T-ai első párbeszéde az átmulatott báli éjszaka végén játszódik le. A 
búcsúzás konkrétumai helyett a dialógus a halál - feltámadás - üdvözülés metaforáját 
tartalmazza, a szerelem kezdetét szimbolikusan »fialálla|jcapcsolva össze. ^ ^ J 
„»Mint a test a lélektől, úgy esik megválnom a kis asszonytól« azt monda ésTdanat látható
képen festette magát kékellő magas szemeiben. 

Vidámságot vontam orcámra nagy erőltetéssel, s ha szinte kelletlen is, mosolygást húztam 
számra és tréfálva azt feleltem: »Hiszi az úr ajeltámadást?'...« 

Kevéssé meghökkenve, de magát összeszedve a kezem indulatosan megcsókolván: »Ha a 
kisasszony reménylenem engedi - hiszem.« 

Karja alá öltöttem karomat és barátságosan elhúztam s mondám: »A ki hiszen, idvezül ... 
Menjünk!«" (XXVIII.) 

Ez a részlet a mű egyik legfontosabb motívumsorozatába illeszkedik bele. Fanni 
- immár saját - szerelemkoncepciójának kulcsmondata („Összeroskad ez a test a lélek édes 
erőszakja alatt..." XLII.) szintén a test és lélek megválásának metaforáját ismétli meg. 
A szerelem ily módon platonikus karakterűként mutatkozik meg: központi mozzanata 
a jvágyódás lesz. A boldogság lehetőségét - a pillanat totális, intenzív átélése mellett 
- a halál utáni egyesülés jelenti. Fanni, már közelgő halálát érezvén, így jellemzi a rá 
váró jövőt, voltaképpen csak újra megismételve a bál utáni dialógus szemléleti magját: 
„Legyen bár! mint vőlegénynek, úgy megyek a halál angyalának elejébe. Hálaadással és öleléssel 
fogadom el ezt a szabadítót. Nem! nem az a rettentő váz ez, mint a hogy őtet nekünk festik: egy 
szép és kedves ifjú, a ki barátságosan általvezet innen a keservek közül a nyugodalomra." (LV.) 

A nyíltan elhárított, középkorias halál-képzet („a rettentő váz") helyébe egy huma
nizált halálfelfogás, Thanatosz mítosza kerül. Biró Ferenc mutatta ki, hogy ez a német 
klasszikában gyökerezik, valószínű forrása Lessing.4 Ez a megállapítás jelzi azt az 
irányt is, amely a test és lélek elválásának metaforáját a szerelemre vonatkoztatva 
értelmezheti. A háttérben itt a neoklasszicizmus egyik gyakori motívuma, az 
Amor-Psyché mítosz húzódik meg: a test börtönében szenvedő Psychét kedvese, az 
isteni Ámor egy csókkal emeli magához, s ezáltal a nő lelke - mint a gubóból szaba
duló lepke - odahagyja a földi rabságot és kedveséhez emelkedik. Fanni ehhez 
hasonló módon hárítja el magától a szerelemnek - a társadalmi konvenciók szerinti -

4 BÍRÓ Ferenc, A Fanni hagyományai értelmezéséhez. ItK 1975. 467-474. 
5 Vö. PÁL József, A neoklasszicizmus poétikája. Budapest, 1988.110-120. 
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földi beteljesülését. Saját halálát nem távozásként és semmiképpen nem veszteségként 
fogja fel, hanem visszatérésként. „Ott, ahová én megyek, nincs haragtartás! Ott majd 
összetalálkozunk, és ott majd - bátran szerethetünk!" (LXII.) - szól a kisregény utolsó 
mondata. Fanni szerelmének intenzitásajölszámolja önmaga földi létezésétjahogyan 
ezt Bíró Ferenc elemzése kimutatta), ám a halál nem jelenti az indulat megszűntét. A 
regényzárlat visszautalása a szerelem - halál összefüggését tételező motívumsorozatra 
így avatja szerves folyamattá Fanni elsorvadását. 

A szerelem lét-konstituáló szerepére egy másik motívumszál is rámutat. A természet 
változásait leíró részek ugyanis nem egyszerűen kulisszaszerű elemek. Funkciójuk 
ennél jóval általánosabb: a kisregény időviszonyainak mélyebb szerkezetét rajzolják ki. 

A mű cselekménye egy évet fog át. Pontos dátumok ugyan nem olvashatók az egyes 
naplófeljegyzések előtt, ám az év nem naptári értelemben fontos itt, hanem az idő tel
jességének szimbólumaként. Hiszen az év mint alapegység egy körkörös időszemlélet 
legnagyobb, de még emberi léptékű mértéke: elteltével a természet visszajut kezdeti 
állapotába, magába foglalván minden változást és az örök megújulás ígéretét is. 

A kisregény a virágzó természet tavaszi-kora nyári képeivel indul, s az újrasarjadó 
természet látványával ér véget. Fanni kimenekülése a kert közegébe a természet 
ritmusához való igazodást jelenti. A hősnő tökéletes harmóniában van a természettel, 
mintegy interiorizálja azt - vagy más oldalról nézve, beleolvad. Ennek jelzése, hogy 
saját lelkének rezdüléseit a természet változásaival mint hasonlatokkal fejezi ki. A 
harmónia eme állapotának leírását Kármán arra is fölhasználja, hogy a Fannihoz 
érzelmileg közel kerülő figurák csoportját metaforikusán leképezze. A természet 
ritmusának érzékelését a báróné esetében azzal húzza alá, hogy az özvegy a háborítat
lan, ráadásul magányos természetben találja meg imája méltó helyét (VÜI.) - Fannival 
ez után ismerkedik meg, oly módon, hogy mindketten sírnak, azaz emócióiknak szabad 
folyást engednek: „Sűrűn szakadnak könyeim, és a nélkül, hogy tudtam volna, közelítettem 
és egyszerre sírva, zokogva egymás karjai között találtuk egymást." T-ai Józsi a voltaképp 
sikeres, de még nem viszonzott szerelemvallás után felindulásában lóra ül és kivágtat 
a viharba - természetesen egyedül: „A fagyos eső vág oda kinn, a szél rettenetesen süvölt." 
(XL.) Belső lélekállapota harmonizál az elemek tombolásával - s ez az a pillanat, 
amikor a Fannival való lelki hasonlósága végleg világossá válik. A boldog egymásra 
találás ez után következik be. Mindkét mozzanat azonos szerkezetű és szimmetrikus 
Fanni léthelyzetével. A báróné, majd T-ai oly módon kerül kapcsolatba Fannival, hogy 
- önkéntelenül vagy tudatosan - azonosul a hősnő számára lényeges értékek egyikével. 
A természet és Fanni azonos státusban jelennek meg: a szereplők ugyanúgy viszonyul
nak mindkettőhöz, az egyiknek való megfelelés a másikkal való harmóniát is magában 
foglalja. Jellemző, hogy a hősnő szempontjából közömbös vagy ellenséges figurák 
természethez fűződő kapcsolata egyáltalán nem kap helyet a kisregényben. 

Fanni egészen a T-ai Józsitól való elválás téli képeiig megmarad ebben a szoros 
egymásra utaltságban. Sorvadása akkor kezdődik, amikor a természet is eljut önnön 
mélypontjára, a télbe. A párhuzam itt megtörik: a természet éledni kezd, Fanni hanyat
lik. A természeti képek ettől kezdve ellentétként működnek. A tavaszi-nyári környezet 
pedig kifejezetten Fanni halálának díszletévé válik. 

Az év lepergése mitikus formában utal arra, hogy Fannival minden megtörtént. 
Ráismert saját alkatára és intenzíven végigélte a sorsát: teljes életpályája ezzel rajzoló
dott ki. A természettel való azonosulás egy ponton ugyanis nem válhatott teljessé. 
Fanni emberi mivolta, antropológiai meghatározottsága nem teszi lehetővé a növényi 
létezés ciklikusságát. Számára ezért nem lehetséges az év újrakezdése. Másrészt viszont 
a természeti idő Fannira vonatkoztatásával a kisregényen belül a hősnő szerelemfelfo
gása minősül a természetesnek, azaz a természetből közvetlenül levezethetőnek. Fanni 
- amolyan médiumként - csak közvetíti a természet sugallatát, azt a nagyobb erőt, 
melynek hatalmát már a kisregény elején érzékelte. A természet ilyen formán egy 
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antropológiai transzformáción keresztül szerelemként mutatkozik meg - ami, megfor- I 
dítva a gondolatot, annyit jelent, hogy az ember számára a természet titkait a szerelem * 
képes föltárni. A mű végére, ahogyan kiépül a kisregény struktúrája, a szerelem 
átminősül: ami kezdetben Fanni lét-konstituáló energiája volt, világ-konstituáló erőnek 
bizonyul. S ezt Kármán még azzal is aláhúzza, hogy bekapcsolja a szereplők egy jól 
meghatározott csoportját (báró L-né, T-ai) Fanni értékvilágának közegébe. 

S éppen mert a szerelem a természet egyetemes nyelvének bizonyul, az érzelem 
vezette személyiségnek eltűnik a nemi meghatározottsága. A lélek nem nőként vagy 
férfiként reagál, hanem a reakciók azonos mivolta hangsúlyozódik, „nullus est ani- I 
morum sexus" - ahogyan ezt Szerdahely György 1784-es, latin nyelvű esztétikájában 
olvashatjuk, igaz, más Összefüggésben.6 Ám ez a megfogalmazás alkalmazhatónak 
látszik a kisregényre - ha máshogy nem, kiindulásaképp vagy ürügyeként egy gondo
latmenetnek -, sőt, még a szentimentalizmus más jelenségeire is releváns lehet. 

A Fanni élete című bevezető szövegrész heroizmust emleget a hősnő halála kapcsán: 
„Halálos ágyán mutatta meg heroismusa magát egész méltóságában." Az Egy szó az olvasóhoz 
olyan módon értékeli Fanni alakját, hogy a történelem héroszaihoz méri hozzá: „Nem 
csak a világot ijesztő isten vesszei Attilák, Sándorok, vagy a világ gyönyörűségei Titusok és 
Trajanok érdemlik meg, hogy legyen cselekedetöknek és dicséretöknek hirdetője." Ezek a Fanni 
naplójegyzetein kívüli, de a művön belüli, más narrátor által közölt megállapítások az 
ábrázolás szándékáról árulkodnak: a halál felé hervadás, az önkörében ugyan teljességet | 
jelentő, de kívülről nézve passzív élet a férfias attribútumok szintjére emelkedik vagy 
legalább ahhoz közelít. 

Ezzel a teoretikus igénnyel egybevág a hősalkotás esztétikai megvalósulása. A Fanni 
hagyományaiban a nem nélküli, meztelen emberi lélek megközelítése két oldalról 
történik meg. A heroikusnak nevezett, de mégsem maszkulin jellegű Fanni mellett ott 
találjuk a hozzá igen hasonlatos, feminin lágyságú férfi-szereplőt, T-ai Józsit. T-ai a 
Goethe Werthere által meghonosított új hőstípusba tartozik. A szentimentalizmus a 
nyílt érzelmek vállalását, a vissza nem fogott, mélyről feltörő nemes indulatok kimu
tatását antropológiai jegynek tekintette, férfi és nő különbsége ezáltal föloldódott az 
emberi lényegben. A férfi-hősök érzelmi reakciói ezért látszanak femininnek. A szenti
mentalizmus lélektani alapsémája ez esetben egy művön kívüli paradoxonnal is 
gazdagodik: a kisregény írója, aki férfi, belülről ábrázolja a női lelket. T-ai Józsi szenti
mentális hőssé válása ezen az áttételen keresztül valósul meg, vagyis Fannihoz fűződő 
viszonyában, és nem közvetlenül. 

T-ai kezdetben csak a csinos, illemtudó fiatalember közhelyével jellemeztetik. 
Félreérthetetlenül a szerelemvallás alkalmával ölti fel az új vonásokat, mintegy ezzel 
pecsételve meg Fanni iránti szerelmét - s ugyanakkor éppen ezzel igazolva, hogy 
méltó erre a kapcsolatra. 

A férfi egy szöveg felolvasásával fejezi ki érzéseit (XL.). A szépirodalmi textus 
magára vonatkoztatásával voltaképp hermeneutikai aktust végez el. A kiválasztott 
részlet Gessner Idylliuminak Kazinczy fordításában megjelent gyűjteményéből való 
(Idyllumok II. könyv; az első dialógus Daphne és Chloe között). 

Figyelemre méltó a felolvasott szöveg eredeti szituációja: Alexis, az ifjú pásztor azon 
kesereg, hogy nem meri megvallani szerelmét Daphnénak, s emiatt a lány másé lesz. 
T-ai ezt a részletet emeli ki, noha elhagyja a fikció szüzséjét, amely egyébként nem 

6 Poesis narrativa ad Aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata a Georgio Aloys[io] Szerdahely. 
Buda, 1784. 87. A munkára MARGÓCSY István tanulmánya hívta fel a figyelmemet: Szerdahely György 
művészetelmélete. ItK 1989. 1-33. 

7 Geszner' Idylliumi. Ford. KAZINCZY Ferenc. In Érzelmes históriák. Vál., szerk. LŐKÖS István. Budapest, 
1982. 268-272. 
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lenne független saját helyzetétől. A pásztor ugyanis fennhangon, de csakis önmagának 
panaszkodik, nem tudván, hogy a szeretett nő kihallgatja a vallomást, és viszonozza 
érzelmeit. Tehát a Gessner-részlet illokúciós összetevője más lett, mint lokúciós tartal
ma: a szerelemvallás tökéletesen megtörtént azáltal, hogy kimondatott lehetetlensége. 
T-ai applikációja azért lesz tökéletes, mert ezt teljes egészében érvényesnek tekintheti 
magára. A felolvasást egy olyan ponton fejezi be, amely a reménytelen szerelem 
kesergését fokozza a tetőpontig - a boldog beteljesülést csupán a Gessner-idyllumnak 
a kisregényben egyébként nem idézett folytatása tartalmazza. Ennek ráértése a Fan-
ni-T-ai kapcsolatra már előrevetíti a kölcsönös szerelem érzelmi zavartalanságát, ám 
a hermeneutikai szituáció dialogikussága miatt Fanninak is bele kell lépnie az aktusba, 
neki is el kell végeznie az applikációt: át kell vennie a hallgatózó Daphne szerepét, 
ahogyan T-ai átvette Alexisét. Azaz Fanninak ki kell hallania a szigorúan tartalmi 
értelemben meg nem történt vallomásból a gyakorlatilag megvallott szerelmet. T-ai 
ugyanis a szövegrészlet felolvasásával nem elsősorban a vonzalmát vallotta meg, 
hanem inkább saját viszonyát az érzelmeihez: férfi létére nem kezdeményezőnek, 
hanem a szerelem passzív elszenvedőjének mutatkozott. Érzelmi reakciója hasonló volt 
a Fanniéhoz: reszketés, akadozott szó, majd zokogás - s emiatt az olvasás félbe is 
maradt. Fanni tehát teljes joggal egyenrangúvá lép elő ebben a kapcsolatban, s T-ai 
viharos távozása után a dialógus átolvasása megerősítheti ebben: „Lassan jövök magam
hoz; felveszem könyes szemekkel Gesznert és olvasom és ismét olvasom azt az elfelejthetetlen 
helyet, melyet ő olvasott, és újra sírok..." (XL.) A szerelemvallás döntő mozzanata az, 
hogy Fanni felismeri T-ai Józsi lelki rokonságát. Ettől kezdve T-ai nem a hősnő irány-
talan szerelmének véletlen elviselője, hanem az új típusú érzelmi hős vonásaival 
rendelkezik. 

Későbbi reakciói ennek megfelelően sokban azonosak a Fanniéival, vagyis szem
betűnően nem maszkulin jellegűek. Amikor Fannit apja magával akarja vinni, s ezáltal 
fölmerül az elválás lehetősége, T-ai a hír hallatán elhalványodik, ajkai reszketnek, 
merően egyhelyben áll, és szörnyű fájdalom látszik rajta. Jellemző módon Fanni ezt 
kommentálja úgy, hogy „most láttam, mennyire szeret" (XLVTG.). Pedig T-ai semmit sem 
tesz a fátum ellen, bár a veszély elháríthatóságát mutatja, hogy a barátnő (!), Teréz ki 
tud még csikarni két hét haladékot. T-ai viszont egyáltalán meg sem kísérel beszélni 
Fanni apjával, hogy felvilágosítsa szándékairól. Az utolsó találkozás, a búcsúzás 
alkalmával hasonlóképp passzív: „halvány orcája, a sírástól felpüffedt szemei, egész formája 
szánakozást indított", s más cselekedete nincs is, mint hogy Fanni nyakába borul, 
„egymás könyei közé elegyedtek könyeink" (L.). 

T-ai és Fanni elszakadásának az okára a kisregény fabulája csak korlátozott magya
rázatot ad: nem tudjuk meg, hogy T-ai miért nem kereste föl kényszerű elválásuk után 
a betegeskedő, majd haldokolni kezdő Fannit - pontosabban miért csak akkor jelent meg 
(a Fanni élete című szövegrész tanúsága szerint), amikor a hősnő szubjektív észleleteit 
rögzítő naplójegyzetekben ennek már nem lehetett nyoma. E mozzanat értelmezéséhez 
a mű metaforaszerkezete adja meg a kulcsot. T-ait az írónak épp úgy el kellett szakítani 
a hősnőtől, mint ahogy korábban az anya és a báty emlékét vagy báró L-nét, hiszen 
^n^degffiTcüTT^H'^íi^^ életének. A férfi ilyen i 
^fo^rián adhatja át a helyét a halál angyalának, aki Thanatosz és Ámor vonásait egyesíti. I 

Fanni a halál közeledtét természeti hasonlatokkal fejezi ki - ám ezek bibliai topo
szok szabad idézései is. A Bibliával összefüggő intertextuális kapcsolatnak lehetetlen 
a szegmentális értelmezése, azaz a konkrét szöveghely eredeti kontextusának a kisre
gényre vonatkoztatása. Annak viszont van jelentősége, hogy a bibliai metaforakincs 
és stiláris-nyelvhasználati mód miképpen árnyalja a Fanni hagyományai jelentését. 
.^Kármán a kisregény formaszervező elvévé a töredezettséget tette, külön kiemelve 
a befogadó szerepét a mű teljessé tételében: „Elszakadozott töredékek, apró gondolatok, de 
a melyekből egy szép egészet összerakhat - a gondolkozó." (a Fanni hagyományai című 



szövegegység). Kiemelt fontossága lesz az affektív stíluseszközöknek, valamint a 
metaforikus szerkesztésnek. A Bibliából átvett vagy biblikus ihletettségű frazémák és 
motívumok ide kapcsolódnak. Mert a kisregény egésze ugyan egy nem keresztény 
metafizika kiépítését végzi el, ám a természetnek a szentséggel való fölruházása a 
hagyományos bibliai transzcendenciából nyeri energiája egy részét. Ahogy Fried István 
fogalmaz: „Tanúi vagyunk annak, hogyan veszti el vallásos tartalmát a bibliai szó, és hogyan 
lesz egy nem vallási rajongásnak, egy túlfeszített érzelmi állapotnak kifejezésévé, hogyan 
szekularizálódik. "8 

Mindezek alapján pedig érthetővé válik, miért bélyegzik meg Fannit erkölcsileg, 
miért taszítják ki a társaságból. Egyfelől természetesen a metaforikus szerkesztés 
keretét adó, okozatiságra törekvő fabula fontos eleméről van szó, amely racionali
zálható magyarázatot kíván adni Fanni újbóli elmagányosodására. Hiszen a kisregény 
a hősnő kezdeti magányának fokozatos oldódásáról is szól, bizonyítván ezzel, hogy 
Fanni képes kapcsolatok építésére, nem eleve magába záruló személyiség. Az eredeti 
állapotba való visszasüllyedésre pedig - amely egyébként kietlenebb helyzetet jelent, 
mint a kiindulás - magyarázat csak a Fannihoz képest külső világból meríthető. 
Teljesen logikusan az emberi társadalom otthonosnak sohasem érzett közege okozhatja 
csak a hősnő újbóli egyedül maradását. Másrészt viszont Fanni erkölcstelenné minősí
tése válasz: ez a szegregációs eljárás a deviancia nyílt felismerése. Ahogyan Fanni a 
saját kis körén belül egyértelműen érvényteleníti szociológiai közegének értékrendjét, 
úgy minősíti ez a közeg is elfogadhatatlannak a hősnőét. Fanninak a kisregény elején 
ábrázolt kimenekülése kívülállóságának elismerését jelentette már, ám a társadalmi 
konvenciók rendszerével mégis éppen akkor számolt le radikálisan, amikor látszólag 
elfogadta feltételeit: elment a bálba, megpróbált visszailleszkedni a társaságba stb. 
Nem lehet ugyanis közvetíteni a term^zej sjzjej^lemralapú-jnetafizikáját a társadalom 
szokásvilága számára: Fanni második, immár a halált is magábanfoglaló kilépése 
ennek a konzekvenciáját tartalmazza. 

Kármán kisregényének kompozíciós átgondoltsága nem csak a XVIII. század végi 
magyar epikában kivételes. Évtizedekig nem született nálunk ilyen lendületű, metafo
rikus próza a Vonni hagyományai után sem - meggyőződésem szerint egészen Kölcsey 
novelláiig kellett várni, míg hasonló mű bukkant fel. Kármán és Kölcsey prózaesz
ménye egy ponton kapcsolható össze: mindketten saját koruk népszerű elbeszélői 
műfajainak sematikus kereteit használták fel, ám ahogy Kármán túllépett a szentimen
tális levélregény sablonjain, úgy hagyta maga mögött a romantikus bűnügyi történetet 
Kölcsey A vadászlakban. A Fanni hagyományai csak annak figyelembe vételével tekint
hető az érzékenység mintadarabjának, ha hangsúlyozzuk: számos részletében, művészi 
megoldásában eltér a korabeli átlagtól (amit az egyszerűség kedvéért Kazinczy Bács-
megyei)ének példáján lehet szemléltetni). Kármán műve önálló, autonóm változata 
annak a mentalitásnak és írói világképnek, amelyet Goethe Werthere közvetített a 
legnagyobb erővel az európai irodalomban. A hazai közegben ezért is látszik társtalan
nak. Kármán túlságosan előreszaladt: nemhogy méltó társa, de folytatása sem akadt. 

8 FRIED István, Élet és irodalom a „Fanni hagyományai"-ban. In Hagyomány és ismeretközlés. Szerk. 
KOVÁCS Anna. Salgótarján, 1988. 78. 
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