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KÁRMÁN VAGY FANNI? 
(A Fanni' Hagyományai szerzőségének kérdései) 

Toldy 1843-as szövegkiadása és előadása, amely Kármán újrafölfedezését jelen
tette, egyértelműen a Fanni' Hagyományait kezelte a megkonstruált életmű legfon
tosabb darabjaként.1 Ez - a koncepció kikövetkeztethető előfeltevése szerint -
összekapcsolódott Fanni létének meg nem kérdőjélezésével is. Ahogyan Toldy 
későbbi szintézisei tanúsítják, a fiktív nőalak valóságos szerepének feltételezése 
ingadozott ugyan a teljes vagy a részleges elfogadás között, sőt a mű létrehozá
sában betöltött funkció is módosult, a szerzőségtől egészen az ihletadásig. Mind
azonáltal Toldy koncepciójának alapjához tartozott, hogy Kármánt fontos, ám 
mégis csupán járulékos módon hozzákapcsolta ehhez a kisregényhez. Fried István 
joggal utalt arra, hogy a felfedezői aktus mögött a magyar irodalmi kánon törté
neti korpuszának teljessé tétele húzódhatott meg, s ez az érzékenység reprezen
tatív epikai műformájának, a levélregénynek a végre megtörténő visszaillesztése 
miatt lehetett ennyire lelkesülten elismerő: „Mintegy pótolni látszott [a kisregény 
- Sz. M.] a magyar Werther-korszakot; a magyar felvilágosodás és klasszicizmus 
stíluspluralizmusát egészítette-teljesítette ki, tanúsítván a magyar irodalmi rend
szer egész voltát, meg azt, hogy a magyar irodalomban viszontláthatok és fölfe
dezhetők például az európai regény fejlődésének állomásai".2 Emellett azonban 
számon kell tartanunk Halász Ignác 1878-ban megfogalmazott, figyelemre méltó 
szempontját is: „Minden jel arra mutat, hogy Toldynak az a gondolat hízelgett, 
hogy nekünk is legyen egy kitűnő nőírónk. A kérdés ugyan nyilván nem ilyen 
egyszerű, hiszen Toldynál még hiányzik a nőírói szerep felmutatásának erős 
hangsúlya. Halász Ignác megjegyzése azonban bizonyos értelemben valóban a 
lényeget rögzíti: felhívja a figyelmet arra a jelenségre, hogy Toldy felfedezői ak
tusának létezett egy olyan korai értelmezése, amelyet egyfajta feminista jellegű 
kánonbővítő törekvésként is minősíthetünk.4 

Az 1843-as kiadás fogadtatásáról vannak szórványos adataink. Magán a köte
ten a következő ajánló sorok voltak olvashatók: „E második folyam [ti. a Nemzeti 
Könyvtáré - Sz. M.] három jeles Írónkat veszi élénkbe a XVIIId. [azaz Kármánt, 
Fannit és Csokonait - Sz. M.], hármat a XIXd. századból [azaz Kis Jánost, Vitko-
vicsot és Gombos Imrét - Sz. M.]. Amazok közt van KÁRMÁN J., az Urania 
egykori lelkes kiadója, egy a maga korát értelmi s költői felfogásban s ízlésben 
jóval megelőző iró; a művészi prósának a múlt század végén Kazinczy mellett 
legszerencsésebb miv élője, s egykor bizonyosan class icus szerzőnk, ha kora halál 

1 Ez a dolgozat része egy hosszabb, az Uránia körüli kérdéseket vizsgáló tanulmánynak. Toldy 
Kármán-koncepciójára lásd korábbi írásomat: Kármán József XIX. századi újrafölfedezése, ItK, 1993, 
248-255. 

2 FRIED István, A (túl)érzékeny posztmodern: Fanni - mai hagyományai, Palócföld, 1995/6, 500. 
3 HALÁSZ [= FISCHER] Ignác, Kármán József: Irodalomtörténeti tanulmány, Bp., 1878, 36. 
4 Elméleti támpontul lásd Lilian S. ROBINSON, A szöveg elárulása: Feminista harc az irodalmi kánonnal, 

ford. AMBRUS Judit, Helikon, 1994, 443-455. 
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nem fosztja meg tőle irodalmunkat. És őt FANNI nélkül úgy nem gondolhatjuk, 
mint a francia nem Boursaultot az örök becsű Babét nélkül, mint az angol nem 
Sternet Elizája nélkül. S valóban, literatúránk nem bír semmit az érzékeny nemben 
olly mélyet, valóságával olly meghatót, mint a szerelem és szülői keménység ez 
áldozatja, e szeretetre legméltóbb asszonyi lélek leveleit és naplóját; mellyeket azért 
barátja becses írásaival együtt a hálátlan század feledékéből elővonva, egy méltá
nyost) kor részvételének mutatunk be."5 Toldy (D. Schedel F. betűjegy alatt) így 
ajánlotta 1844-ben a Nemzeti Könyvtár legújabb köteteit: „Kisfaludy K. után kö
vetkeztek Kármán írásai, Fanni Hagyományai és Csokonai Minden munkái [a kieme
lések az eredetiben - Sz. M.]\ az első és második félszázadi feledékből felköltve; a' 
harmadik egyik leggazdagabb szelleme literaturánknak, ki, ha egykor a' legnép
szerűbb költő volt formai könnyűsége miatt, most, ez első teljes kiadásban, tehet
ségei egész körében feltüntetve - mint erősen hiszem - a' legfinnyásb ízlésűek előtt 
is tartalmasságánál fogva első rangú Íróink közt foglaland helyet."6 Gyulai Pál -
fél évszázad távolából - 1887-ben így emlékezett vissza egyik egyetemi előadásá
ban a fogadtatásra: a Fanni hagyományai „nagy sensatiót keltettek, a pszikológiai 
[sic! - Sz. M.] kedélyrajz, a stylus könnyedsége" bámulatot ébresztett. A korabeli 
recepció alapján ez a megállapítás nem tűnik túlzásnak. A Honderű így adott hírt 
a megjelenésről 1843. november 18-án: „Igen érdekes olvasmányul ajánljuk külö
nösen szépeinknek a Nemzeti könyvtár czím alatt D. Schedel F. által szerkesztett 
érdekes füzeteket is, mellyek a napokban jelentek meg Hartleben urnái igen csinos 
kiadásban. A II. Folyam X füzetben egyesítni fogja Kármán J. Írásait, Fanni hagyo
mányait, Csokonai Vitéz M. munkáit és Gombos I. színjátékait. A most megjelent 
két füzet a két elsőt s Csokonai munkáinak egy részét foglalja magában. Fogadja 
hálás köszönetünket e százszor érdekes gyűjteményért valamint az azt pártoló 
Kisfaludy-társaság, ugy a tudós Schedel F. ur és a semmi költséget nem kimélő 
derék Hartleben ur is. E füzetek idővel gyönyörű nemzeti könyvtárrá halmosodan-
danak."8 A Regélő Pesti Divatlapban a megjelenésről hírt adó tudósítás, amelyet E. 
betűjegy jelez (feltehetőleg Erdélyi János nevét rejtve)/ így szól: ,,A' nemzeti könyv
tár' második folyama is megindult; tiz füzetben. Az első füzet Kármán J. írásait, és 
Fanni hagyományait hozza részben; folytatását a' második füzetben olvasandjuk. 
Első felnyitásra Fanni és Kármán' arczképeiket látjuk egymás mellett. Emez Pest' 
Alcibiádja, a' múlt század' végén, amaz egy epedő Mignon, Kármán' kedvese, de 
neki birhatatlanul. Nem fogjuk elmulatni, hogy Kálmánról és Fanniról bővebben 
szóljunk, mihelyt ennek hagyományait, mellyek eddig is nem hogy kielégitöttek 
[sic! - Sz. M.) volna, de valósággal bensőnkben ragadtak meg, teljesen birandjuk."10 

S bár az itt ígért későbbi elemzés elkészültéről nincs tudomásom, maga Toldy is 
visszatért egy évvel később a kötet hatására, beleágyazva egy nagyobb fejtegetésbe, 
amely a Nemzeti Könyvtár sorozatáról szólt: „Ugy hittem tehát, lényeges szolgálatot 

5 Kármán József Írásai és Fanni hagyományai, kiad. D. SCHEDEL [TOLDY] Ferenc, Pest, 1843, hátsó 
borítólap. 

6 Életképek, 1844,1, 6, 296. 
7 Kármán József élete és művei, Dr. GYULAI Pál előadásai után kiad. APOSTOL Pál, 1886/87, II-ik félév, 

Bp., 1886/87, 4. 
8 Honderű, 1843, II. félév, 20, 631-632. 
9 Korompay H. János szíves szóbeli közlése. 

10 Regélő' Pesti Divatlap, 1843, LT. félév, szeptember 24., 792; lásd még a megjelenésről szóló rövidebb, 
leíró jellegű, névtelen híradást: Uo., 1843, II. félév, szeptember 10., 662. - Az adatokat Korompay H. 
Jánosnak köszönhetem. 
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teszek az irodalomnak, teszek a nemzeti becsületnek, ha eszközlője leszek egy 
gyűjteménynek, melly (fenálló jogok sérelme nélkül) lassankint egyesítendi mind 
azt, mit a lefolyt századokban 's a jelenben, a magyar értelmiség akár történetileg 
emlékezetest, akár önállólag felélesztésre méltót előrehozott. Óhajtásnak is sok, 
kivitelnek még több: de meg kellett kezdeni, mit Révai több mint félszázad előtt 
nem minden szerencse nélkül megkezdett. És közte és köztünk félszázad - mit 
mondok? századokat felérő félszázad. 'S megtevém a Kisfaludy-társaságban az 
indítványt. A Kisfaludy Károly neve szárnyai [sic! - Sz. M.] alatt a megindulás 
szerencsés, hogy ne mondjam, fényes volt. Következett a második folyam, meg
nyitva Kármán írásaival, Fanni hagyományaival, miket Csokonai minden munkái 
követtek, és Kis János versei fognak: tehát külön korok jelesei, részint elfeledettek 
's igy uj életre felhíva, mint az első kettő, részint korának egykori bálványa, Cso
konai, 's az ezt követő időszak egyik dísze, Kis. 'S mind e mellett, legyünk őszinték, 
semmi pártolás. Egyesek meglepetéssel olvasták Kármánt; 's Fanni írásait a leg
szebbhez sorolták, mit irodalmunk előhozott; Csokonai eddig czélba sem vett tel
jességben, correctioval, csínban és olcsóságban lép fel: 's az időszaki sajtó, az iro
dalom iránti hidegségében alig említi czím után, 's a közönség éhez képest semmi 
jelét sem adja tettleges részvételének."11 Toldynak ez a reflexiója a továbbiakban 
teljes egészében Csokonaival foglalkozik ugyan, mindazonáltal a Kármán és Fanni 
szerzőségének elkülönítését itt is fönntartó megjegyzésnek jelentőséget lehet tulaj
donítani. Egyrészt amiatt, mert az irodalmi sikert jelentő auktor ebben az össze
függésben inkább Fanni lesz, a Fanni' Hagyományainak a kiadásban juttatott kiemelt 
szerep ilyenformán a szöveg szerzőségét jelölő női nevet is fölruházza valamiféle 
jelentősebb, klasszifikálódott státussal; másrészt pedig a kötet sajtó alá rendezőjé
nek ez az értékelése az olvasói reagálásról messzemenően egybecseng Erdélyi vé
leményével. Vagyis a negyvenes években Fanni valóságos létezésének elfogadása 
magában foglalhatta az írónők korabeli társadalmi státusának megerősítését egy 
nagyjából 50 évvel korábbi példa segítségével. 

Ennek egyik első jele Kerényi Frigyes két verse volt (Fanni Hagyományainak 
olvasása után;u Fanni és Kármán). Különösen az első érdekes ebből a szempontból, 
hiszen Kerényi itt Fannit mint a lírai én számára emlékezetben felidézhető szerzőt 
állítja be, a felidézés aktusa pedig magának a műnek, a saját kezű Hagyományok
nak az értő, érzékeny befogadása révén valósulhat meg. Kerényi számára úgy volt 
lírai élményanyaggá transzponálható Fanni léte, hogy - erőteljes allúzióval - az 
egykori szerető, a műbeli T-ai Józsi pozícióját teremti újra, fönntartva a szöveg 
általi közvetítettséget, s így az emlékezet szerepét is. Ennek a nagyon szép stiláris 
regiszterben megszólaló, finom költői pozíciónak köszönhetően Kerényi nem túl
ságosan nagy terjedelmű életművének ez a költemény az egyik legjelentősebb 
darabja lehetett; így vélekedett erről Petőfi is, amikor az Úti levelekben - egy igaz
talan kritikán háborogva - cím szerint pontosan ezt a verset emelte ki ellenpélda
ként: „Te pedig, barátom, légy nyugodt, s írj több olyan verseket, mint a »Fanni 
hagyományainak olvasásakor« [sic! - Sz. M.] vagy a »Ganovszky Pálhoz« vagy 
számos egyebek; s míg a csőcselék azt kiáltja rád, hogy nem vagy költő, addig a 
múzsa lehajlik hozzád egéből, s homlokodat megcsókolván ezt mondja: »Kedves 

11 Budapesti Híradó, 1844/87, 375. - A Hazai irodalom rovatban, S. F. [- SCHEDEL Ferenc] aláírással. 
Az adatot Korompay H. Jánosnak köszönöm. 

12 KERÉNYI Frigyes, Költemények, Pest, 1844, 184-185. 
13 KERÉNYI Frigyes, Ujabb költemények, Pest, 1846, 72. 
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gyermekem!«"14 Petőfi idézett véleményének ugyan a Fanni' Hagyományai korabeli 
recepciója szempontjából nincs relevanciája, hiszen Kerényire vonatkozik csupán; 
ám segíthet láthatóvá tenni egy másik összefüggést. Ugyanebben a prózai művé
ben Petőfi rendkívül elítélőleg nyilatkozik Goethéről, ráadásul éppen a Werther 
kapcsán: „Gőthe szíve agyag volt, komisz agyag, nem egyéb; nedves, puha agyag, 
mikor ostoba Wertherjét irta, azontúl pedig száraz, kemény agyag. Csakhogy 
1847-ben még nem jelentette ugyanazon poétikai hagyományt a Werther és a Fan
ni' Hagyományai - láttuk, ezt maga Toldy sem hangsúlyozta még ekkor -, ilyen
formán pedig Fanni szerzőségének feltételezése magában foglalta a Goethétől 
való függetlenséget. Ez pedig nyilván meg is könnyíthette a Hagyományok irodal
mi recepcióját, hiszen nem kellett a Goethe-ellenes kritikák hatálya alól kimente
ni.16 Fanni valóságos írónői státuszának ezt a lehetőségét valószínűsíti két másik, 
Petőfivel részben érintkező adat is. 

Szász Károly egyik álnéven publikált versében (Petőfiné naplója olvasásakor) 
Szendrey Júliát ünnepelve, előzményként és ihletadóként említi Fannit, a címa
dással pedig - tudatosan vagy öntudatlanul - Kerényi költeményére játszik rá, 
Fanni nevének helyére illesztve be a megszólított írónő nevét; hiszen a versnek 
az volt az apropója, hogy Szendrey Júlia nap ló feljegyzéseinek egyik részlete meg
jelent a győri Hazánkban: 

„Vagy tán a régi múltból Fanni lelke 
Szelíden, lágyan lelkedre fuvalt?"17 

Fanni itt nyilvánvalóan irodalmi ősképpé emelődik: a nők által művelt irodalom 
esztétikai mércéjeként kerül elő. Szendrey Júlia teljesítménye azáltal válik ugyanis 
recipiálhatóvá, hogy nem hagyományt teremt, hanem hagyományt folytat; egy
részt a társadalmi szerep tekintetében (hogy tudniillik írónőként lép föl), másrészt 
pedig a választott műforma miatt is, hiszen naplót alkot, amely eszerint nincs 
messze a Fanni' Hagyományaitól. Szász Károly verse nyilvánvalóan rögzített egy 
irodalmi közmegegyezést; amikor ugyanis Gyulai Pál Szászhoz írott levelében ki
fejti erről a versről a véleményét, természetesen és öntudatlanul veszi át az össze
vetést, még ha érez is értékbeli különbséget Fanni és Szendrey Júlia irodalmi telje
sítménye között, illetve vannak is komoly fenntartásai. Mindazonáltal az összeha
sonlítás alapjául szolgáló szemléletet egy pillanatra sem függeszti fel: „Petőfiné 
naplója igen szép - bárha Fannit nem közelíti meg - de helyes volt-e kiadni, de 
illett-é Petőfihez, hogy közölje? Petőfi dicsekszik, hogy nem üti dobra szerelmét s 
komisz dolog mások előtt csókolódni, azomba megengedi, hogy neje elmondja egy 
egész közönség előtt: miképen csókolta meg keztyűét. Még képét is kiadatja!! Nem 
jobb lett volna-e majd évek vagy éppen halála után beszélni el mindezt a közön
ségnek? Nem szebb lett volna-e ereklyeként őrizni a világ szemei elől, s nem tenni 

14 PETŐFI Sándor Összes művei, V, s. a. r. V. NYILASSY Vilma, Kiss József, Bp., 1956, 44-45. - Petőfi 
pontatlanul idézi mindkét verscímet; a második cím ugyanis az 1846-os Kerényi-kötetben Gonovszky 
Pálnak, igaz, a tartalomjegyzékben valóban Ganovszky Pálnak olvasható, s egyéb adat híján egyelőre 
eldönthetetlen, melyik a sajtóhiba. 

15 PETŐFI, i. m., 59. 
16 Petőfi Goethe-ellenes véleményére és ennek gyökereire lásd MARTINKÓ András, A -prózaíró Petőfi 

és a magyar prózastílus fejlődése, Bp., 1965, 283-285, kül. 284. 
17 Petőfi-adattár I: Petőfi az egykorú sajtóban és egyéb nyomtatott forrásokban, s. a. r. Kiss József, Bp.; 1987, 

153 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, 11). 
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ki látványul, hogy büszkén elmondhassa lássátok milyen kedves babám van ne
kem. Nállamnál senki inkább nem tiszteli Petőfit és nejét de éppen ezért igen 
tudok boszankodni, midőn az egyik páratlan türelmetlenséggel akarja másokra 
tukmálni nézeteit a másik pedig ott kezdi irói pályáját, hol tulajdonképpen végeznie 
kellett volna - életirójának. Hanem azért Petőfi még is nagy költő, neje még is dicső 
leány!"18 Gyulai a nyilvánosságra hozatal felelősségét elsősorban nem a naplót meg
alkotó nőnek rótta föl, hanem férjének; ami - figyelembe véve Petőfi szerepét az 
asszonynevén publikáló Szendrey Júlia koltói naplójegyzeteinek kiadásában" -
egyáltalán nem jogosulatlan megjegyzés. Gyulai tudta vagy sejtette az igazi körül
ményeket. A konkrét eseten túl azonban mindez azt is magában foglalhatta, hogy 
Gyulai a szubjektív naplójegyzeteknek a rögzítését ugyan természetesnek tekinti egy 
nő esetében, ám közzétételüket már nem. Legalábbis erre utal, hogy az ilyen termé
szetű, személyes közlésformák megjelenését sokkal inkább életrajzi dokumentum
ként hajlandó elfogadni, mint irodalmi műként: a naplójegyzetek halál utáni közön
ség elé tárásának igénye ezt látszik igazolni. Bár ez nincs kifejtve, mindazonáltal ez 
is indokolhatja, hogy az 1840-es években még Gyulai is hajlandó a nők által létreho
zott irodalom nemzeti mércéjeként elfogadni Fannit,20 noha évtizedekkel később ő 
jelenti ki a leghatározottabban Kármán szerzőségét;21 hiszen mindaz, amit itt Szend
rey Júlia ellenében felemlít, pozitív módon érvényes az írónőnek tekintett Fannira. 
Gyulai 1847-es megjegyzése egyébként szemléleti alapjait tekintve nincs messze attól 
a koncepciótól sem, amelyet 1858-ban fejtett ki az írónők létjogosultságáról; ezek a 
nézetek pedig - s különösen a körülöttük kialakult vita - bizonyos pontokon még 
akkor is összefonódnak Fanni fiktív szerzőségével. 

Toldy kiadása után 1865-ben jelent meg újra a Fanni' Hagyományai, ezúttal egy 
olyan, Zilahy Károly szerkesztette antológiában, amely a magyar nőírók repre
zentatív bemutatására vállalkozott.22 A gyűjtemény költői antológiának készült, 
csupán két prózai mű került bele, igaz, azok a kötet élére kerültek: a kisregény 
mellett Csernátoni Lóra „levelekben irt" elbeszélését válogatta be a szerkesztő.23 

18 Petőfi-adattár II: Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban, s. a. r. OLTVÁNYI Ambrus, szerk. Kiss József, 
Bp., 1987, 58 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, 12); a levél teljes szövegét lásd még - némileg 
eltérő olvasattal - Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig, s. a. r. SOMOGYI Sándor, Bp., 1961, 32-33 
(A magyar irodalomtörténetírás forrásai, 4). 

19 Erről lásd RATZKY Rita, Szendrey Júlia - egy pesti értelmiségi asszony = Uő., „De méreg a dal édes méze": 
Petőfi-tanulmányok, Bp., 1996, 87-88. 

21 Itt szeretném megjegyezni, hogy Gyulai számára sem egyszerűen irodalomtörténeti vagy filoló
giai probléma volt a Fanni hagyományai, hiszen 1853-ban megjelentet egy hosszú elbeszélést Fanni 
címmel, ráadásul egy nők számára készülő almanachban: GYULAI Pál, Fanni [Elbeszélés] = Nők könyve: 
Almanach MDCCCLIU-ra, kiad. SZILÁGYI Sándor, Pest, 1853, 5-61. - Ez a novella kifejezetten a Fanni 
hagyományai újraírása. Ennek az intertextuális kapcsolatnak a részletes elemzését még nem végezte el 
az irodalomtörténet-írás (az elbeszélésre összefoglalólag lásd KOVÁCS Kálmán, Gyulai Pál szépprózája, 
Debrecen, 1976, 22). 

21 GYULAI Pál, Előszó Kármán József: Fanni hagyományai c. munkájához (1875) - Gy. P, Bírálatok - Cikkek 
- Tanulmányok, s. a. r. BISZTRAY Gyula, KOMLÓS Aladár, Bp., 1961, 325-326 (A magyar iroda
lomtörténetírás forrásai, 5). 

22 A kisregény kiadástörténetéről megbízható összefoglalás: KOZOCSA Sándor, A Kármán József 
kiadások története (Az író születésének 200. évfordulójára), Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 
1968-69, Bp., 1971, 331-336. 

23 A kötet szerzői - a tartalomjegyzék névalakjai szerint - a következők: Fanni hagyományai; Cser
nátoni Lóra: Irene levelei; Molnár Borbára [sic!]; Újfalvy Krisztina; Takács Terézia; Dukai Takács Judith; 
Malom Luiz [sic!]; Szendrey Júlia; Ferenczy Teréz; Majthényi Flóra; Iduna {Szász Káról yné); Vahot 
Sándorné [sic!]; Izidora (Gr. Bethlen Miklósné); Gr. Wass Ottilia; Kisfaludy Atala; Wohl Janka; Szőllősi 
Nina; Teréz; Hajnalka. - Hölgyek lantja: Magyar költőnők műveiből, szerk. ZILAHY Károly, Pest, 1865. 
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Mivel a két szöveg időrendje is ezt indokolhatta, a Fanni' Hagyományai a könyv 
legelső szépirodalmi alkotása lett. Zilahy bevezető tanulmányából az is kitűnt, 
hogy ennek koncepcionális jelentősége van. Az antológia szerkezete - és a válo
gatásban meglévő feminista színezetű kánonátrendezési tendencia - miatt Fanni 
mint írónő szentesíti a magyar nők jogát az irodalom művelésére, létével éppúgy, 
mint alkotásával. Nagyjából úgy, ahogyan ezt egy évtizeddel később axiómaként 
Paulikovics Lajos megfogalmazta: „Fanni egyszersmind a magyar irónők ősany
jának tekinthető.. ."24 Zilahy ezt nem mondta ugyan ki, de kiindulópontja ugyanez 
volt. Ebben nyilván komoly szerepet játszott az, hogy egy - akkor már több mint 
egy évtizedes lappangó, majd nyílt - vita befolyásolta álláspontját, így bizonyos 
fokig a polémiában való állásfoglalás is célja lehetett. Zilahy szerint a magyar 
történelem egyedülállóan kedvező helyzetet teremtett a nők kulturális tevékeny
sége számára: „Azon tisztes és méltó helyzetből, melyet a magyar nő a magyar 
nemzet háztartásában eleitől fogva - még a keresztyénség üdvös és irányadó 
befolyását megelőzőleg - elfoglalt, önkint következett, hogy a női szellemélet nyil
vánulása nálunk már a középkorban kevesebb akadállyal találkozott, mint sok 
oly országban, mely jelenleg a polgárosodás vezérlobogóját viszi Europa előtt."25 

Ezt az állítást egy olyan listával igyekezett bizonyítani, amely Erzsébet „ki
rálynőtől" kezdve „Petróczy [!] Kata Szidónián" át a legendás Lósárdi Zsuzsan
náig tart. A büszkén hangsúlyozott, évszázadokat átívelő tradíció ellenére az an
tológia csak a 18. század végétől indul: kronológiailag Molnár Borbála és Ujfalvy 
Krisztina a legkorábbi szerzők. Vagyis Zilahy kritikailag erősen megrostálta az 
anyagát: nemcsak a bevezetőben még emlegetett középkori vagy kora újkori al
kotókat rekesztette ki, hanem a két, előbb említett költőnővel egykorú Vályi Klárát 
is (bár az előszóban még utalt rá). Ilyenformán Molnár Borbála és Ujfalvy Krisz
tina nem egyszerűen úttörőként, hanem a nők által létrehozott irodalmiság eszté
tikai minőségeként kerülnek az antológia első helyére; jelentőségüket pedig Zi
lahy szemében növelte az, hogy saját erejükből, autodidaktaként váltak költővé. 
Ezért jelenthetett megerősítést Fanni léte, hiszen így a prózaírók közül is fel lehe
tett mutatni egy hasonló őstehetséget ugyanebből a korszakból; ez pedig implicite 
azt is bizonyította, hogy a nők nemcsak a lírai műnemben tevékenykedhetnek 
sikeresen: „Hanem hogy a magyar nőnem szellemi élete minden ápolás nélkül, 
sőt szántszándékosan elhanyagolva is mily gazdag hajtásokra képes, annak, Fan
nival és Molnár Borbálával együtt megint Ujfalvy Krisztinában találjuk érdekes 
példáját."26 Az sem véletlen tehát, hogy a kötet Fannival kezdődik: ez a mérce 
fölállítását, sőt egyfajta tekintélyérvet is jelent. Zilahy számára ez az a mű - és ez 
az a szerző - , akiért valóban lelkesedhet, ráadásul esztétikai érvek alapján; mert 
Molnár Borbála és Ujfalvy Krisztina esetében még számos egyéb (életrajzi, fejlő
déstörténeti, morális stb.) szempontot is szükségesnek látott mozgósítani a jelen
tőség körülírásakor. Feltűnő, hogy a világirodalmi párhuzamoktól az egész beve
zetőben tartózkodó Zilahy itt és ekkor nem érezte túlzásnak az összehasonlítást: 
„Ekkorra [a 18. század végére - Sz. M.] esik föltünése egy ritka varázsu jelenség
nek - egy bár futó de fényes csillagnak költészetünk láthatárán, a kinek jóformán 

24 PAULIKOVICS Lajos, Történetünk kiváló 14 hölgye: Tizennegyedik és utolsó arckép: Fanni, Kassa és 
Vidéke, 1878. május 21., 3. 

25 ZILAHY Károly, Magyar írónők - Hölgyek lantja: Magyar költőnők műveiből, szerk. Uő., Pest, 1865, 
XI-XH. 

26 ZILAHY, i. m., XXXII. 
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nevét sem ismerjük, egész sorsa, élete felől pedig csak annyit tudunk a mennyit 
a lánglelkü Kármán, a múlt század végén többek társaságában általa szerkesztett 
»Urania« czimü zsebkönyv hasábjain felőle, hátramaradt naplótöredékei beveze
téséül köztudomásra hozott. Fanniról szólok, kinek magasztos geniusát költő
nőink közöl még mindeddig senkinek sem sikerült túlszárnyalni, sőt bár elérni is 
alig. Tovább megyek. A sentimentalis nemben még összes prózai költészetünk 
terén sincs fejülhaladva. Mély érzésre és igazságra nézve megközelíti Werthert; 
egyszerűségében pedig még meghatóbb és emelkedettebb, és rajzában aránylag 
több a változatosság, mert a kép hátterében számos odatartozó mellék-alak jelenik 
meg: - az apa, a mostohaanya és testvérek, az elszegényedett özvegy úrhölgy, T-ai 
Józsi: néhány szóval mind egyénekké domborodnak. A mi áll a részekről, nem 
kevésbbé igaz az egészről is. A rövid mese (melyben hasonlókép erősebb Wer-
thernél), képekben gazdag, változatosságával vonz és igazságával kimondhatat
lan érdeket gerjeszt. S a képek mily összhangban vannak egymással és a hangu
lattal! S e hangulat csapongásaiban is mi nemes, mélységében is mi átlátszó, tiszta! 
Mennyi hűség, következetesség az árnyalásban, átmenetekben - mennyi valódi 
báj! Itt minden a szívből fakad és minden oda foly vissza. És aztán minden izről-
izre magyar."27 

Zilahy koncepciójának megértéséhez ezen a ponton fontos számontartanunk a 
nőírókról az 1850-es, 1860-as években kialakult polémia némely tanulságát.28 Fan
ninak mint prózaírónak a fölmutatása ugyanis a vitának ahhoz a vezérmotívu
mához kapcsolódik, amely a nők által egyáltalán sikerrel művelhető műnemek 
vagy műfajok kijelölése körül folyt. A Hölgyfutárban már 1851-ben így fogalma
zott egy álneves szerző egy némileg - talán valami rekonstruálhatatlan sajtóhiba 
miatt is - értelmetlenné torzult mondatban: „Ha az irónők műveit pontosan meg
vizsgáljuk, tehát az itt mondottakhoz bő adatokat találunk. Kitűnik innét, milly 
mezőn működött legfényesebben a hölgyiróiság Sapho [!] idejétől, egészen le a 
miénkig, ez mindig az alanyiság körében történt, s történik, az élet jelenségek 
minden létezetnek jeles költészetnek, - ügyeletek-, s emlékekbeni lyrai letükrözé-
sében [sic! - Sz. M.] nem pedig a művészet ama körében, melly tökéletes bevég
zést, tárgyilagosságot mint nélkülözhetetlent, föltételez, nem a dráma, hős költe
mény s regény körében."29 A nők számára sikerrel művelhető műfajok körét az
után a vita szempontjából centrális szerepű, 1858-as Gyulai Pál-tanulmány jóval 
szigorúbban és bővebb indoklás után határozza meg: eszerint a líra sem minden 
korlátozás nélkül lenne alkalmas a nőíróknak. Gyulai ugyanakkor az írónők fel
adatát határozottan a gyermek- és ifjúsági irodalom létrehozásában látja, ha más
hogy nem, legalább fordítások révén - ezért is dicséri Szendrey Júlia vállalkozását, 

27 ZILAHY, i. m., XXVI-XXVHI. 
28 A nőírók megítélésének társadalom- és mentalitástörténeti összefüggéseire a szakirodalom 

viszonylag kevés támpontot ad. A régebbi szakirodalomból - elsősorban az anyagfeltárás miatt -
mindazonáltal említendő: BOROSS István dr., Regényirodalmunk nőírói: Irodalomtörténeti tanulmány, Bp., 
[1935]; BÁNHEGYI Jób, Magyar nőírók, Bp., 1939. - Vázlatos kísérlet, amely korábbi időszakra, az 1840-es 
évekre terjeszkedik ki: FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete: Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 
1779-1848, Bp., 1987, 713-727. - Legújabban: HÁSZ-FEHÉR Katalin, Molnár Borbála levelező társasága, 
Irodalomismeret, 1996/1-2, 38-44; UHL Gabriella, A magyar nőmozgalom első lépései, Irodalomismeret, 
1996/1-2, 34-38; FÁBRI Anna, „A szép tiltott táj felé": A magyar írónők története két századforduló között 
(1795-1905), Bp., 1996; KÁDÁR Judit, Női írók -férfi irodalomtörténet-írás, Kritika, 1997/1,19-21. 

29 W..GH, A hölgy-iróiság, Hölgyfutár, 1851. december 5., 2011-2012; erre az írásra polemikusán 
reagált: KEMPELEN Ríza [sic!], Pár szó „A hölgy-iróság" tárgyában, Hölgyfutár, 1852. január 16., január 17., 
45-46, 49-50. 
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hogy Andersen meséinek átültetésére vállalkozott.3" Zilahy szerkesztői koncepci
ójának nyilván ezzel a felfogással van lappangó vitája: mert bár ő is fönntartja azt, 
hogy a nőknek bizonyos szubjektív műformák volnának alkalmasak - ne feledjük, 
az antológia alapvetően lírai karakterű -, jelentősen bővíteni igyekszik ezeknek a 
körét. Ehhez a törekvéséhez pedig Fanni lesz az egyik komoly érv. Figyelemre
méltó éppen ezért, hogyan kap helyet gondolatmenetében a Werther. nála ugyanis 
- előfeltevése szerint teljesen logikusan - fel sem merül a Goethe-mű utánzásának 
vagy imitációjának lehetősége. Egyenrangú alkotásokként kerülnek egymás mel
lé/legfeljebb az irányzat, a szentimentalizmus köti össze őket. Zilahy itt más helyi 
értéket ad a Werthemek, mint a későbbi szakirodalom hatásvizsgáló, pozitivista 
iskolája, s ezáltal magát a feltételezett szerzőt, Fannit is klasszifikálja, mintegy 
Goethe társává emeli. Ez a gesztus pedig a nőírók teljesítményét jóval tágabb 
érvényességűnek mutatja, mint Gyulai normatív és preskriptív szemlélete, még 
ha kifejezetten - itt és ekkor - nem polemizál is Zilahy Gyulaival. 

Zilahynak azonban a bevezetőben arra is választ kellett adnia, mi volt akkor 
Kármán viszonya a Fanni' Hagyományaihoz. A szerkesztő közreadót és - esetleg -
átdolgozót látott benne: „Egészben véve ilyet csak női toll Írhatott; noha Kármán 
simitó keze a művön, eleitől végig nyomról-nyomra világosan látszik."31 Ehhez a 
felfogáshoz sajátos, előzmény és folytatás nélküli szövegközlő módszer is csatla
kozott. Az antológiában közölt szöveg a Napi Jegyzések és Levelek I. darabjával 
kezdődik, a Fanni' Élete című szövegegység pedig csupán a bevezető tanul
mányban olvasható: hiszen ez utóbbi, nem lévén a műbéli Fanni szólama, Zilahy 
számára nem tartozott hozzá a műhöz.32 Ráadásul teljesen el is hagyta az Eggy Szó 

30 GYULAI Pál, írónőink (1858) = Gy. P., Kritikai dolgozatok 1854-1861, Bp., 1908, 272-307, kül. 299 skk. 
- Anélkül, hogy ehelyütt a vita teljes ismertetésére vállalkoznék, jelzem: erre a Gyulai-cikkre vitacikkel 
reagált Brassai Sámuel (BRASSAI Sámuel, Felnyitott levél Gyulai Pálhoz, Szépirodalmi Közlöny, 1858. 
április 25., április 29., május 2., 1397-1400, 1421-1425, 1445-1449), majd Brassai ezen írásához 
kapcsolódott Egy dilettáns irónő [SZENDREY Júlia], Szerény felszólalás, Szépirodalmi Közlöny, 1858. 
június 6., 1702-1704, amitől aztán Brassai két ízben is elhatárolódik: BRASSAI Sámuel, Tiltakozás, Pesti 
Napló, 1858. június 27., 2-3; BRASSAI Sámuel, Nyilatkozat a tiltakozáshoz, Pesti Napló, 1858. június 29., 
2. - A vitára - már Brassai állásfoglalására is - röviden utal: Divatcsarnok, 1858. május 4., 282-283. -
Gyulaira reflektál Jókai is, Beniczkyné Bajza Lenkéről nyilatkozván: JÓKAI Mór, Bajza Lenke munkái 
(1858) = J. M„ Cikkek és beszédek, 5, 1850-1860, II, s. a. r. H. TÖRŐ Györgyi, Bp., 1968, 88-99. - Gyulai 
ellen foglal állást a Hölgyfutár egy névtelen cikke is, amelyet az első folytatáshoz fűzött lábjegyzet a 
következőképpen mutat be: „E szellemdúsan irt cikk - Polixéna név alatt, - a »Kolozsvári Közlönyben« 
jelent meg, s mind tárgyánál, mind eszméinél fogva igen méltó a ra [sic! - Sz. M.J, hogy lapunk 
olvasónői által is megismertessék. Hir szerint Polixéna nem más, mint Erdély egyik legkitűnőbb, 
legszellemdúsabb úrhölgye: gróf Lázár Mórné." [Gróf LÁZÁR Mórné], A nők irói jogosultsága, Hölgyfu
tár, 1858. június 17., 543, június 18., 547. - Hasonlóképpen Gyulaival polemizál: SZABÓ Richárd, [A 
nőírókról], Délibáb, 1858. április 18., április 25., május 2., 187-188, 199-201, 212-213. - A vita 1862-es 
folytatásának legfontosabb dokumentumai: GYULAI Pál, Nemzeti hárfa (1862) = Gy. P., Kritikai dolgo
zatainak újabb gyűjteménye 1850-1904, Bp., 1927,134-136; GYULAI Pál, Kolozsvári album (1862) = Gy. R, 
Bírálatok - Cikkek - Tanulmányok, s. a. r. BISZTRAY Gyula, KOMLÓS Aladár, Bp., 1961, 81-82 (A magyar 
irodalomtörténetírás forrásai, 5); GYULAI Pál, Színházi dolgokról IV. (1863) = Gy. E, Dramaturgiai 
dolgozatok, I, Bp., 1908, 486-493. - 1863-ban szólal meg Arany János is, Gyulai védelmében: ARANY 
János, Nyilatkozat [A nő-írókról] (1863) = ARANY János Összes művei, XI {Prózai művek, 2), s. a. r. NÉMETH 
G. Béla, Bp., 1968,456-459. - A vita ezen legutóbbi fázisának legjobb összefoglalása egyébként Németh 
G. Béla jegyzete az imént említett Arany-szöveghez. 

31 ZILAHY Í. m., XXVI-XXVm. 
32 Ennyiben tehát nincs teljesen igaza Milbacher Róbertnek, amikor azt állítja: az élőbeszédek „azért 

mindegyik kiadás részesei maradtak". MILBACHER Róbert, D. Schedel (Toldy) Ferenc úr hagyományai avagy 
a filológia dicsősége és bukása képekben - Fanni hagyományai, szerk. OLORICS Ferenc, SZILASI László, Szeged, 
1995, 117 (deKON-könyvek, Irodalomelméleti és interpretációs sorozat, 2). 
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az Olvasóhoz című részt, amely az Uránia I. kötetében a Hagyományok beharan
gozását végezte el. Ilyenformán Fanni írónői mivoltának fikcióját a szövegkiadás
ban is érvényesíteni tudta - s ezzel azt a komoly dilemmát is fölvetette, hol is 
húzódnak a Fanni' Hagyományai textusának határai: hiszen az akkor, 1865-ben 
egyáltalán olvasható három változat (az Uránia három kötetének folytatásos köz
lése, Toldy 1843-as kiadása és Zilahy antológiabéli publikációja) nem egyezik meg 
egymással.33 

Fanni szerzőségének fikcióját azonban nem csak Zilahy fogadta el.34 E felfogás 
jellegzetes és nagy hatású képviselője Székely József volt. Az ő több különböző 
időpontban megfogalmazott koncepciója azért is kulcsfontosságú, mert a válto
zások, módosulások mögött föltárható az az erőfeszítés, amely a fikciót az egyre 
kivédhetetlenebb ellenérvekhez igyekszik adaptálni. 

1857-ben - ekkor még csak a Toldy-kiadás van forgalomban - Székely Fanny 
címmel közölt egy írást a Nővilágban. Neki ekkor Fanni személyisége volt a fon
tos, költői hangvételű cikkében egy ilyen szempontú rekonstrukcióra tett kísérle
tet: „A képzelet nem elég erős, egy ifjú élet ily hiányos töredékeit kiegészíteni; s 
az emberi lélek isteni természetének finom és mély ismerete nélkül ne nyúljon 
senki e szent képhez, ujja hegyével se érintse érzékeny voltát, nehogy e ritka szép 
virág hímporát, az ártatlanságot lefújja."35 Mivel a szerző ilyenformán - a tények 
mellett - a képzelet illetékességét is kétségbe vonta, marad az áhítat: Fanni a 
szentség szférájába emeltetik, amit szűzies szerelmével érdemelt ki. Ez az ártatlan 
szent pedig megszentelte azt a Kármánt is, aki itt a szerelmes pozícióját kapja 
meg. Kettejük kapcsolata így mentes minden érzékiségtől, s kölcsönösen egyen
rangú emberek viszonyának tételeződik. Ezért bizonyítja Székely Kármán szel
lemi kvalitásait is, hiszen ahogy Fanni szentsége átsugárzott Kármánra, úgy ez az 
intellektuális erény visszaháramlik magára a lányra: „Kármán, a múlt század vé
gén élt és halt el csakhamar kedvese után, s a legelőkelőbb magyar irók egyhangú 
véleménye szerint, egyike volt és egyike még most is irodalmunk legelső proza-
istáinak, kiben a correct irályu mint itéletü Toldy vallomása szerint, hatalmas 
dramaturgiai tehetség veszett el."36 Kármán erkölcsi magasrendűségét pedig a 
Fannihoz való életre szóló kötődés igazolja: „Kármán karjai között" leheli ki a 
lelkét a halált is mosolyogva váró Fanni, majd „csakhamar kedvese után" megy 
Kármán is. Ezt az érzelmi viszonyt aztán a keresztényi szerelem példájának tartja 
Székely; árulkodó viszont, hogy az ezzel párhuzamba állított példa a Romeo és 
Júlia - ez pedig elég erőteljesen utal arra, hogy a szerző itt milyen kód szerint 
is értelmezi a művet.37 „A legromantikusabb szerelem, mit valaha költő festett, 
mondják: »Romeo és Julia«. Megengedem és el is hiszem. De a költői igazságszol
gáltatás statarialis bíróságától elnézve, a keresztyénség észjárásához mért gondol
kozásmóddal lehetlen [sic! - Sz. M.] azt nem mondanom, hogy egészséges lélek-
állapot és nemes érzés mellett csak ugy lehet szeretni, a hogy Kármán és Fanny 

33 Erről az elméleti általánosítás igényével: MILBACHER, i. m., 114 skk. 
34 Itt említem meg pl. Greguss Ágostot, aki szerint Fanni volt „a nőiség legtökélyesb kinyomata": 

GREGUSS Ágost, Kármán és Fanni - Uő., írói arcképek, s. a. r. MELUNGER Kamilla, Bp., [1943,] 71-83, 81 
(Magyar Irodalmi Ritkaságok, 30). 

35 SZÉKELY József, Fanny, Nővilág, 1857. május 24., 305-306. 
36 SZÉKELY, i. m., 306. 
37 A Romeo és Júlia kódja szerint értelmezte a művet - jelzetten Székelyhez kapcsolódva - KÁROLY 

Gy. Hugó is: Az „Urania"-kör, Figyelő, 1872. április 14., április 21., április 28., 170-171,182-185,195-197, 
kül. 184. 
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szeretett, s csak ugy lehet kimúlni, a hogy ők elmultak - a fáklya mely leégett, de 
ki nem oltatott!"38 

Ez, a Fanni' Hagyományaitól már részben függetlenedő, novellisztikussá váló 
fikció akkor került veszélybe, amikor Székelynek egyeztetnie kellett ezt az éteri 
szerelmet a Kármán-Marícovicsné kapcsolattal. Amikor 1860-ban először ő pub
likálta - egyébként filológiailag használhatatlanul - a levelezés szelektált anyagát 
magyar fordításban,39 a fikció bizonyos elemeit el kellett vetnie. Föladta Fanni 
írónői mivoltát, viszont egybemontírozta alakját Markovicsnéével: „ugy sejtem, 
hogy az a titokzatos alak, a kit irodalmunk »Fanni«nak nevez, tán költőitett alakja 
M-grófnénak."4" Ennek a megoldásnak kettős előnye volt: megmenekült a Hagyo
mányok eredetisége, hiszen továbbra is valós történetnek lehetett tekinteni, más
részt meg lehetett menteni Kármánt mint hűséges szerelmest. Ehhez termé
szetesen fönn kellett tartani azt az egyébként bizonyíthatatlan előfeltevést, hogy 
Kármán életében csak egyszer volt szerelmes; ha pedig a Markovicsnéval folyta
tott viszonyról van dokumentum, akkor ez volt az az egyetlen szerelem, tehát 
csakis ez lehetett a mű alapja. Ezzel a koncepcióval természetesen megnövekedett 
Kármán írói jelentősége is. A holtig tartó hűséget Székely újabb mozzanatokkal 
támogatta meg: az író vérével pecsételte meg eme leveleket, sőt, utána halt ked
vesének. Igaz, Székely elegánsan megkerüli azt a kérdést, ugyan honnan tudja, 
hogy Markovicsné meghalt volna Kármán előtt: „Azt Kármán életirásának adatai 
után tudjuk, hogy a fiatal férfi, kedvesének halálát sokáig tul nem élte; mint a 
Júliáét nem Romeo - n o h a a mi Rómeónk, Mithridates kedves napi csemegéjéhez, 
a méreghez nem folyamadott. Mit a méregnek kellett volna végezni, elvégezték 
azt nála a lázas, a szenvedélyes indulatok, Acteonnak e saját urokat tépő ebei."41 

Fanni írónői mivoltának legteljesebb kiépítését Paulikovics Lajos végezte 1878-
ban - azaz akkor, amikor már egy olyan nagy tekintély, mint maga Gyulai Pál 
cáfolta ezt a felfogást. Paulikovics írása egy olyan arcképsorozathoz volt mellé
kelve, amely „történelmünk kiváló 14 hölgyét" szándékozta bemutatni;42 vagyis 
a szöveg hátterében itt is nyilvánvaló a nőkhöz kapcsolódó ideológiai céltételezés. 
A szerző öntudatosan Toldyhoz csatlakozik, Székely második verziójáról tudo
mást sem vesz; nyíltan elhárítja viszont a cáfolatokat: lábjegyzetben utal arra, 
hogy „Gyulay" [sic!], „Szinnyey" [sic!] és Beöthy Zsolt szerint Fanni csak költött 
személy, ő azonban Toldyval ért egyet. „Az éles eszű és mély belátásu biráló, 
Toldy, e napló-töredékben oly egyszerű, mesterkéletlen, mindennapi életképet lát, 
melyet a Wertherismus beteges kinövésének tartani alig lehet. A skepticizmus sok 
homályt eloszlat, de sokszor a legvilágosabb tényeket és eseményeket is ködbe 
burkolja."43 Székelyhez hasonlóan vélekedik Kármán állhatatosságáról, de ezt 
megpróbálja egyeztetni Toldy Alkibiadész-metaforájával: a látszólagos csapodár-

38 SZÉKELY, i. m., 307. 
39 A kiadás korabeli recepciójára lásd a következő ismertetéseket: Nővilág, 1860. július L, 430; 

Divatcsarnok, 1860. június 19., 199. 
40 Kármán ésM... grófné levelei, kiad. SZÉKELY József, Pest, 1860, IV. 
41 uo.r rv-v. 
42 A sorozat a Kassa és Vidéke 1878. január 22-i számában indult, a rovat címe: „Hölgyek csarnoka". 

A képen is ábrázolt, írásban is méltatott 14 nő a következő: 1. Mária királynő, 2. Szilágyi Erzsébet, 3. 
Beatrix királyné, 4. Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecilia, 5. Kanizsay Dorottya, Perényi Imréné, 6. Izabella 
királynő, 7. Lorántfy Zsuzsanna, 8. Dobó Klára, 9. Széchy Mária, 10. Zrínyi Ilona, 11. gr. Teleky 
Lászlóné, 12. Pálóczi Horváth Mária, 13. gr. Brunszvik Teréz, 14. „Fanni írónő". 

43 PAULIKOVICS, i. m., 2. 
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ság örök hűséget takar. „Kármán irodalmi buvárlatai közben egy égből szállott, 
ragyogó gyöngyre, egy valódi Urániára talál, kit Fanni néven örökít meg, de ve
zetéknevét, a család iránti tekintetből elhallgatja. Ifjú szerelme a költői lelkű, mély 
kedélyű és páratlan szépségű Fanni iránt első és utolsó is vala. A hölgy szintén 
lángoló hévvel rajong e testben, lélekben hódító daliáért. De az áldás és boldogság 
geniusai nem mosolyognak a szép lelkek frigyére. A sivár kedélyű apa, önző mos
toha-anya idegenkednek e házasságtól és Kármánt elutasítják. Az eszményien 
finom szervezetű és mély kedélyű Fanni leroskad a néma bánat súlya alatt és 
gyorsan, mint testvére, a rózsabimbó, hervadni kezd. Kármán értesülvén Fanni 
baljóslatú állapotáról, őrülten siet haldokló ágyához. Fanni lelke kiderül; könyein 
át mosolyogva üdvözli kedvesét; átadja neki hagyományát, egyetlen birtokát, 
Naplóját, ez érzelmekben gazdag kincsaknát; mosolyog a fehér ravatalra, mely 
készen várja; mosolyog az utolsó pillanatban, mintha azt suttogná: »A viszontlá
tásig nem sokára.« 

A fájdalomtól sebzett Kármán, átdolgozza a Naplót és kiadja az Urániában, 
mint Fanni hagyományait. [...] 

Kármán József, Fanni elhunyta után, hogy szivének tomboló fájdalmát enyhít
se, a fővárosi hölgyek társaságában keresett szórakozást, kik rajongva csüggtek a 
hódító Alcibiades ellenállhatatlan csábjain. Kármán mindég és mindenütt egy 
rokonlelket keresett, ki Fanni helyét elfoglalja és keblének végtelen ürességét be
töltse, de nem talált sehol. Fanni csak egy volt az ég alatt; a föld szinén nincs többé 
párja; rá nézve az élet folytonos gyötrelemmé vált. E sorvasztó kínok között, szü
lei karjaiban kiadta lelkét és elröpült védszentjét felkeresni valahol, a túlvilági 
csillagok özönében."44 Ez a hosszan idézett szöveg természetesen igen távol van 
már a szakszerűség Toldy Ferenc-i alapjaitól, viszont szinte katalógusszerűen fog
lalja össze azokat a Toldy tói átemelhető elemeket, amelyeket Zilahy és Székely 
értelmezésével egybe lehetett építeni. 

Ennek az egyre színesebbé s ugyanakkor egyre tartalmatlanabbá váló fikciónak 
a maradékát is csak akkor lehetett fönntartani a továbbiakban, ha legalább a mű 
alapjának tekintett szerelem valódiságát igazolni lehet. Prónai Antal például 1897-
ben - a kisregény szubjektivitásából és lélektani hitelességéből kiindulva - Fanni 
ihletadó szerepét, vagyis valódi létezését tételezi fel, bár szerzőnek teljes egészé
ben Kármánt tartja.45 Végső soron persze ez a megoldás sem egyéb, mint Toldy 
1867-es álláspontjának (Fanni és Kármán mint társszerzők) a finomítása. 

Mások arra tettek kísérletet, hogy Markovicsné alakját is beépítsék a fikcióba -
ha már letagadni nem lehet. Szana Tamás 1887-ben úgy vélte, hogy a Markovics-
né-levelezés a lélektani magyarázatot szolgáltatja, merthogy a levelek bizonyítják 
Kármán reménytelen szerelmét, világfájdalmas hangulatát.46 A grófnő ebben a 
konstrukcióban tehát a katalizátor szerepét töltené be. Szőcs Géza 1909-ben más 
megoldást választott: szerinte Markovicsné modell volt. „Markovicsné alakja sok 
vonással szolgált költőnknek Fanny alakjának megrajzolásához."47 Ezt támogatan
dó, megható történetet mesél el a finom lelkű nő boldogtalan házasságáról. Marék 
Antal a legutolsó, aki még magyarázatot lát Markovicsnéban: ő minden cáfolat 
ellenére 1941-ben is megpróbálja egyeztetni Toldy álláspontját (a grófnő naplójá-

44 PAULDCOVICS, i. m., 2-3. 
45 PRÓNAI Antal, Futó csillagok, IV, Kármán József, Magyar Szemle, 1897. március 14., 123. 
46 SZANA Tamás, Kármán József= Uő., Magyar költők szerelme, Bp., 1887, 54. 
47 ZILAHI SZŐCS Géza, Kármán és Markovicsné - Uő., Irodalmi tükörképek, Lúgos, 1909, 82. 
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nak meglétét és impulzusadó szerepét) és Szana ötletét (Kármán világfájdalmas 
hangulatát keresni a levelekben).48 

Az egyre nehezebben cáfolható ellenvélemények egyik ága viszont éppen a 
Markovicsné-levelezés és a Fanni' Hagyományai elválasztására törekedett. Volta
képp ez az eljárás is Toldyban találhatott igazolást: hiszen ő 1867-es könyvében 
egy lábjegyzetben úgy vélte, „helytelenül" tekintik újabban a Hagyományok alap
jának a levelezést.49 Igaz, Toldy itt részletes indoklást nem adott. Mások azonban 
kerestek érveket. Beöthy Zsolt 1879-ben Markovicsné erkölcsi megbélyegzésével 
kívánta bizonyítani az össze nem illést: „Csodálatos, hogy valaki ez asszony élv-
sovár ajakára tudta képzelni Fanni imádságát. Mikor az ártatlan gyermek vonásai 
lebegtek előtte, hogy lerajzolja, Kármánnak bizonyára inkább el kellett felednie 
Markovicsnét, mint emlékeznie rá."50 A morális elítélés azonban nyilván nem a 
legkifogástalanabb érv, Beöthy leszámolása a legenda ezen ágával ezért nern is 
volt következetes: továbbra is fönntartotta, hogy a mű tárgyát Kármán „életének 
egy ismeretlen, szomorú epizódja szolgáltatta. 

Még ennek a bizonyos fokig felemás leszámolásnak is megvolt azért a hatása. 
Néhányan megpróbálták teljesen kikapcsolni a Markovicsné-szerelmet a magya
rázatok közül, mások pedig megkísérelték kevesebbre értékelni, mint korábban 
szokás volt. Szivák J. Iván 1882-ben előzmény nélküli ötlettel állt elő: Kármánt és 
Fannit rokonította.52 Az azonosításnak egyrészt az az alapja, hogy Kármánnak is 
el kellett válnia kedvesétől - a levelek ezt bizonyítják csupán Szivák számára - , 
másrészt pedig az, hogy a szentimentális lelkület megvan a levelekben éppúgy, 
mint a kisregényben. Prém József viszont nem Kármánt és Fannit, hanem Kár
mánt és T-ai Józsit találja hasonlónak;53 ennél azonban fontosabb szerepe van má
sik ötletének. Szerinte lehetséges, hogy az író saját (!) naplójegyzeteit vette alapul, 
csak „kiváló tapintatot" tanúsítva egy nőre ruházta át fájdalmát, amikor a „kéz
iratkészítés prózai kötelessége" rábírta a mű megírására. 

Az ellenvélemények másik ága - miközben meghaladni igyekezett a Beöthy-
féle morális érvelést - megpróbált el nem hessenthető logikai érveket felsorakoz
tatni. Gyulai Pál 1875-ben Kármán műveként adta ki a Fanni' Hagyományait, a 
kiadástörténet során először jelent meg ekkor önállóan a mű. A bevezetésben 
Gyulai az összehasonlító irodalomtudomány segítségével indokolta meg dönté
sét: „Mindazokat, akik Fanni szerzőségét vitatják, úgy látszik, az a körülmény 
vezette tévedésbe, hogy a beszély napló és levél alakjában van írva, s a Fanni 
életrajza mintegy bevezetésül szolgál hozzá. De vajon a korban nem írtak-e ily 
alakban beszélyt és regényt? Vajon Goethe Wertherje, a kor legolvasottabb regénye 
nem ilyen-e? Láttuk, Goethét már Toldy is említette a Fanni' Hagyományai kap-

48 MARÉK Antal, Kármán József, Kárpátmedence, 1941/7, 437-438. 
49 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története: Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig (1867), kiad. SZÁLAI Anna, 

Bp., 1987, 310. 
50 BEÖTHY Zsolt, Kritikai levelek III (Fanni hagyományai - és Bodnár Zsigmond), Nemzeti Hírlap, 1879. 

április 4. 
51 BEÖTHY, i. m.; ezt egyébként egy sokkal nagyobb hatású munka, a millenniumi képes iroda

lomtörténet is népszerűsítette: A magyar irodalom története II, Bessenyey fellépésétől a kiegyezésig, szerk. 
BEÖTHY Zsolt, Bp., 1896, 124-125. 

52 SZIVÁK J. Iván, Kármán és Markovics grófné, Fővárosi Lapok, 1882, 205, 1277. 
53 PRÉM József, Kármán József és Faludi Ferenc életrajza, Pozsony-Bp., 1885, 5-6. 
54 PRÉM, i. m., 6-7. 
55 GYULAI (1875), í. m., 326. 
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csán, de ott alárendelt jelentőségű maradt a párhuzam. Gyulainál is megfért még 
ez az összehasonlítás a mű értékének elismerésével: a tudós „mély kedéllyel és 
művészi egyszerűséggel" megírt alkotásnak minősíti.56 Gyulai megállapítása - és 
tekintélyének súlya - azonban megnyitotta a lehetőségét a komparatisztikai érve
lésnek, s ezzel alá is aknázta a kisregényt: hiszen bármikor ki lehetett jelenteni e 
logika alapján, hogy a mű akkor nem is eredeti, értéke tehát csekély. Ez a követ
keztetés nem is váratott sokáig magára, része lett a Gyulai elleni nemzedéki láza
dásnak.57 Ettől kezdve ugyan mindig Kármán műveként adták ki a Fanni' Hagyo
mányait, Gyulai ítéletének ezt a részét a szövegkiadók közül senki sem akarta 
ugyan hatástalanítani, ám az interpretációk egy része Gyulai ízlésének megbízha
tatlanságát éppen ennek a kisregénynek a kapcsán kívánta demonstrálni. Bodnár 
Zsigmond - egyébként fontos életrajzi kutatásokat is tartalmazó - könyvében ez 
a nyíltan kiolvasható célzat,58 bár a munka filológiai karaktere nem engedte meg, 
hogy egyszerű vitairattá váljon a tanulmány. A lényeget azonban Bodnár Beöthy 
Zsolttal vitázva, de Gyulai ellenében is megfogalmazta egy korábbi cikkében: „Ma 
már igazán nevetséges volna oly irodalomtörténet, mely nemzeti phrasisokból 
indulva, valamely natio holmi gyarlóbb termékét rendkívül nagy becsűnek raj
zolná."59 Bodnár egy általános minőségelv jegyében a nemzeti szempont ellen 
lázadt fel, s ennek esett áldozatául Kármán. Bodnár 1880-as monográfiájáról 
egyébként a Koszorúban megjelent egy névtelen bírálat is, amely teljes egészében 
a könyv szellemét követi, s ugyan Halász Ignácról vélekedik igen elítélően - „tu
dákos bárgyúság"-nak nevezve felfogását - , de mellesleg Gyulai Pál szellemi 
impotenciáját is szeretné bizonyítani. Érvelése három fázisú. Kármán műve nem 
lehet művészi egyszerűségű - ahogy Gyulai mondta -, mert ez „kizárólag a nagy 
művek és nagy írók tulajdona". Azon kívül senki nem olvassa: „hogyan van az, 
hogy ily kitűnő mű az ördögnek sem kell?". A harmadik érv pedig Gyulai kom
paratisztikai érvének visszájára fordítása: „Ugyan tegyen kísérletet Gyulai és for
díttassa le Fanni hagyományait francia nyelvre. Váljon mit szól a párisi publikum 
a mesteri compositióhoz, mély kedélyhez és nemes egyszerűséghez?"" Az első 
két argumentum erősen deklaratív jellegű marad, meggyőző ereje ezért nem túl 
nagy; a harmadik viszont annál érdekesebb. Alátámasztva ugyan nincsen, hiszen 
a Fanni' Hagyományai első modern átültetési kísérlete62 éppúgy 1880-as, mint ez az 

56 GYULAI (1875), i. m., 326. 
57 Gyulai ekkori pozíciójára lásd NÉMETH G. Béla, A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus 

korában: A kiegyezéstől a századfordulóig, Bp., 1981, 136-157. 
58 BODNÁR Zsigmond, Urania. Kármán és Pajor, Bp., 1880; a kötetről méltató recenzió, F-y betű

jeggyel: Bajai Közlöny, 1880. május 30., 2-3. - Bodnár irodalomfelfogására általában lásd NÉMETH G. 
Béla, i. m., 287-295. 

59 BODNÁR Zsigmond, Az ifj. Kármán Józsefről szóló vitához, Havi Szemle, 1879. május, 175-180, 
271-278; az idézet: 178. 

60 [Névtelen,] Ismertetés Bodnár Zsigmond „Kármán és Pajor" c. értekezéséről, Koszorú, 1880, III, 274. 
61 Koszorú, 1880, IE, 274-275. 
62 A kisregénynek ugyanis van korábbi, más nyelvű recepciója is: Vitkovics Mihály 1816-ban 

átdolgozta ugyan már szerbre a művet, Spornen Milice címen, csakhogy akkor - a Toldy-féle 
ujrafölfedezés előtt - a szerzőség kérdése egészen más kontextusban került elő: Vitkovics valódi 
naplójegyzeteknek tételezhette a szöveget, nem is törekedett formahű fordításra. Adaptálta és 
átdolgozta a textust, szerzőnek pedig - logikusan - magát nevezte meg. Ez a gesztusa azonban nem 
volt inkorrekt (szemben azzal, ahogyan Piukovics Gábor vélte: PIUKOVICS Gábor, Vitkovics „Spornen 
Milicé"-je, EPhK, 1887, 327), hiszen ő nem Kármán művét fordította le, hanem Fanniét. - Vö. még 
SZIKLAY László, Vitkovics Mihály, a kétnyelvű költő - Szomszédság és közösség: Délszláv-magyar irodalmi 
kapcsolatok, Tanulmányok, szerk. Vujicsics D. Sztoján, Bp., 1972, 233. 
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anonim bírálat, ennek a lipcsei kiadásnak a recepciójáról pedig a kritika hallgat, 
tehát valószínűleg nincs róla tudomása; ráadásul ez az adaptáció - Maurus Rózsa, 
azaz Rózsa Mór munkája - német fordítás, s nem francia. Mindazonáltal ebben 
az érvelésben megjelenik egy általános fordításelméleti dilemma: a mű nem bírná 
ki a nyelvi kontextusváltástM - ez pedig e szerint a logika szerint értékmérőként 
szolgálna. A hatásvizsgálat pozitivista iskolája ezek után hosszasan értekezett ar
ról, hogy a kisregény mennyire hű utánzása a Werthernek, ám ezekben a tanul
mányokban már nem kapott helyet Gyulai csak azért is elismerő véleménye a mű 
egészéről.» Heinrich Gusztáv például csak a „novella stilje és nyelve" iránt volt 
elismeréssel, tehát csakis saját kulturális kontextusában és fejlődéstörténeti helyén 
tartotta értékelhetőnek.65 Szabó Ferenc egész könyvet szentelt annak bizo
nyítására: „Fanni nem más, mint Werther - női ruhában".66 Pintér Jenő szerint 
pedig Kármán „másoló".67 

A pozitivista szkepszis feloldásának egyik lehetséges útja az volt, hogy a bizo
nyítékok hatására elismerjük ugyan a Werther hatását, de megpróbáljuk kimutatni 
a mű eredeti vonásait. Ezzel ismét növelni lehetett Kármán - már-már alászálló -
jelentőségét. Haraszti Gyula ennek szellemében azt a kézenfekvő tényt, hogy Wer
ther férfi, Fanni pedig nő, Kármán önállóságának ékes bizonyítékaként idézi: 
„Kármán eléggé nem méltányolhatólag helyes érzékkel a szerelem ez elegiájának 
főszemélyeül nőt választott."68 Werner A. Vilmos pedig ebből a különbségből már 
arra a következtetésre jut, hogy a Fanni' Hagyományai jobb, mint a Werther: „Ezek 
után tehát az elfogulatlanul ítélőnek be kell látnia, hogy Kármánon meglátszik 
Werther keserveinek hatása, de viszont azt is el kell ismernie, hogy ez Kármán 
eredetiségéből mit sem von le, mert ő az átvett gondolatokat, eszméket lelke tü
zében átolvasztja, úgy, hogy azok egészen sajátjai gyanánt tűnnek fel, s ép ezért 
lehetetlen megvonnunk bámulásunkat azon Írótól, ki a XVIII. század legjobb el
beszélését irta, mely több tekintetben fölülmúlja azon művet, melynek hatása alatt 
született."69 Fűr István - ha már másban nem sikerül - az író leleményét a rideg 
apa, a szívtelen mostoha és a leány barátnői szerepeltetésében látja, sőt: „Egészen 
sajátos magyar vonás a regényben, hogy nem társadalmi különbség, rang, vagyon 
választja el a szerelmeseket, hanem a családfői jogára kényes apa zsarnoksága".70 

A másolás vádja elleni védekezésnek a másik - hathatósabb - módja az volt, 
ha azt hangsúlyozták: nem egy mű hatásáról van itt szó, hanem egy irányzat közös 
jellemzőiről. Voltaképp ez az érv Gyulai 1875-ös tanulmányában már megfogal
mazódott, de hangsúlyt nem nagyon kapott, így az irányzatot elfedte a Werther-
párhuzam fölemlítése. Ennek a megfontolásnak a fölerősítésére és argumentálá
sára már az elég gyönge kompilációt készítő Gárdonyi Zseni megpróbálta felhívni 

63 Josef KÁRMÁN, Fannys Nachlaß (Novelle, aus dem Ungarischen von Maurus RÓZSA), Leipzig, 1880 
— az előszóban (dátuma: 1880. június 30.) a fordító, Maurus Rózsa egyébként Gyulai véleményéhez 
csatlakozik a szerzőség kérdésében éppúgy, mint a mű értékelésekor: 3-4. - A fordításról megjelent 
recenziót (HÁHN Adolf írását) lásd EPhK, 1880, 627-628. 

64 A kontextusváltás elméleti jelentőségéről lásd KOROMPAY H. János, Műfordítás és líraszemlélet: Egy 
félszázad magyar Baudelaire-értelmezései, Bp., 1988, 22-23. 

65 Heinrich Gusztáv bevezetése: Kármán József - Berzsenyi Dániel [munkái], kiad., bev. HEINRICH 
Gusztáv, Bp., 1906, 7-23, 20 (Magyar Remekírók). 

66 SZABÓ Ferenc, A Fanni hagyományai, Pásztó, 1904, 75. 
67 PINTÉR Jenő, Kármán József = Békefi-emlékkönyv, Bp., 1912, 373. 
68 HARASZTI Gyula, Kármán József Figyelő, 1878, 226-227. 
69 WERNER A. Vilmos, Goethe és Kármán: Eszthetikai tanulmány, Szombathely, [1890,] 26. 
70 FŰR István, A magyar irodalom országútján, I, Szeged, 1948, 63. 
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a figyelmet (a hasonlóságok „általánosságai a szentimentális iránynak")71 - ez 
azonban aligha keltett nagy feltűnést, már csak az érvelés iskolás módszere miatt 
sem.72 Ezt a logikát - stilárisan is és retorikailag is - sokkal meggyőzőbben képvi
selte aztán két író-esszéista, Rónay György73 és Kosztolányi Dezső.74 Voltaképp az 
ő állásfoglalásuk azt jelzi már, hogy az eddig nyomon követett kérdésföltevések 
köréből kell kilépni, ha a szerzőséget kívánjuk megérteni. Ilyenformán az ő szá
mukra már nem is cáfolandó tétel Fanni szerzői mivoltának a föltételezése. Persze 
mindez nem jelenti azt, hogy az erről folytatott lappangó vitát kronológiailag 
valóban le tudták volna zárni: ahogy láthattuk, a Toldy nyomán kialakuló para
digma ennél szívósabbnak bizonyult. 

71 GÁRDONYI Zseni, A magyar szentimentális regény főbb képviselői, bölcsészdoktori értekezés, Bp., 
1907, 40. 

72 Született is egy megsemmisítő, de teljesen megalapozott bírálat a könyvről, WÉBER Artúr tollából: 
EPhK, 1909, 57-58. 

73 RÓNAY György, Werther és Fanni, Vasárnap [Arad], 1934, 387-389. 
74 KOSZTOLÁNYI Dezső, Kármán ]ózsef= Uő., Lenni vagy nem lenni, Bp., [1940,] 109-115. 
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