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Ezer apró szerelmek lantolnak" 
(Csokonai Dorottyája) 

Csokonai Doroífyajának fő mintájaként gyakran említik Pope Fürtrablását, mely 
a magyar felvilágosodás számára egyébként is kitüntetett mű, egyszersmind a 
XVIII. századi komikus eposzirodalom kiemelkedő darabja. A műfa j sajátossá-
gaiból sok hasonlóság következik Pope és Csokonai eposza között. Jellegzetes 
a társadalom felső köreiből vett tárgy, s így az ábrázoltak és az olvasók poten-
ciális azonossága; ez rokonítja a vígeposzt az alkalmi költészettel is.1 Csokonai 
azonban minden esetben többrétű és talányosabb művet alkot, mint a mintául 
szolgáló Fürtrablás. Pope műve ugyanis csak annyiban kötődik az alkalmi köl-
tészethez, amennyiben a klasszicista eposzparódia a korabeli élet és erkölcs 
szatíráját szállítja a névvel is említett előkelőségekről és előkelőségekhez: azaz 
a szatírát alkalmi kedveskedéssel, olykor hódolattal vegyíti. A Dorottya az al-
kalmi populáris költészet több műfaját ötvözi, s Csokonai saját műveinek témáit, 
motívumait önironikusan is használja. 

A Dorottya egyfajta összegző mű a Lilla-csalódás után: fájdalmasan variálja 
a Lilla-élmény időszakának témáit, költői játékait, ötleteit. Mintha a korábbi 
motívumok újabb felhasználása enyhítené a keserűséget. Az ismétlések nem 
pusztán egy-egy téma vagy mot ívum újabb jelentkezését jelentik, hanem minden 
korábbi gondolat több síkon való megjelenítését, az irónia, az önirónia, a vesz-
teségtudat, a könnyed játékosság, pajkosság, frivolság és gyógyíthatatlan - mert 
végérvényes - fájdalom együttesét. E sokrétűség jellemzésére használták már a 
mozarti jelzőt,2 de kevésbé hangsúlyozták mindezt a Dorottyával kapcsolatban. 
Pedig a Dorottya és életműbeli környéke igencsak bizonyítja a szépségbe, nosz-
talgiába fölszívódott fájdalom, az erotika, életigenlés és halálközelség mozarti 
összetettségét. 

A Dorottya környékén érthetően gyakori tárgy a szerelmi csalódás (A Dorottya 
kínjai, a Lilla-versek). Karnyóné is a diákköltészet vénlánycsúfolóiból lép elő, sőt 
külön tárgy a szép ifjú hölgy megöregedése (Dórishoz - Az elmatrónásodott Dóris; 
A Dorottya kínjai - Dorottya). Az élet, az ifjúság múlása sokszor és sokféle versben 
jelenik meg látszólag könnyed toposzként (Újesztendei gondolatok, Már se hintó..., 
Impromptu egy cseresznyefa-levelet rágó hernyóra, A hajókázó Ámor, Egy eltörött vas-
macskára, A fiatal remény, Fillishez). A travesztMt, paródiát láthatóan különösen 
kedveli Csokonai ebben az időszakban, s igen hangsúlyos a testiség és az erotika 
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(Karnyóné, Az aranysújtásos nadrág, Aferedés, Dorottya). A Dorottya megsokszoroz-
za e tematikai szinteket és a hozzájuk kapcsolódó aspektusokat. 

A Dorottya bevezetése a Lilla nevenapjára írt versből ismerős: a kilenc Múzsa 
száll alá, s hárfával igyekszik a tizedik - Lilla - köszöntésére: 

„Várjatok meg, Áldott Angyalok, várjatok 
Én is Komáromba mégyek utánnatok, 
Lantos tábortokba végyetek engem is, 
JULIANNA kedves Név én előttem is." 

E' szómra megállván, közéjek férkeztem, 
'S Imé vélek együtt hozzád elérkeztem... 

(Juliánná Napra Köszöntő) 

Álljatok meg! kedves angyalkák! álljatok! 
ímé, egy Poéta siet utánnatok, 
Szánkáitok' nyomát lantolva késéri, 
Hogy társaságtokba vegyétek, azt kéri 
[...] 
így szóllék hozzájok. De rám nem hallgattak, 
'S helyet valamellyik Szánkában nem adtak. 

(Dorottya) 

A névnapi versben a kérést követően, sőt lényegében a Juliánná név említésére 
megállnak a Múzsák, s a poétát felveszik maguk közé. Igaz, nem a leányok, 
hanem a Múzsák emelik magukhoz, a Dorottyában azonban ez az otthonosság 
is hiányzik. A Dorottyában az alapgesztus a magányos poéta lantolása: a fájdal-
masan gyönyörű és felszabadult költészet az egyetlen menedék a végérvényes 
szerelmi csalódás után. 

A történet legelején szánon érkeznek a bálba igyekvő vendégek. A magyar 
szüzek pompás báli serege előbb alászáll az égből, s csak a földön foglalják el 
helyüket a szánkában. A cselekmény fordulathozói - Éris és Citére - termé-
szetfölöttiek, ezért már az égből hintón jönnek. 

A' szépség' angyali Magyar szűz formába ' 
Leszálltak az Égből a ' földi szánkába. 

Az égből érkezők - tehát a szép ifjú hölgyek is - valami földöntúlit képviselnek. 
Az öreg asszonyok, a férfiak és a cselédek csak a földön tartózkodnak: ők 
hétköznapiak. Egyetlen ellentétes irányú mozgás figyelhető csak meg: a poétáé. 
Ő az egyetlen, aki a földről fölfelé rugaszkodik: 

Én hát tsak utánnok ballagék fáradttan, 
'S ímé, a' Pegazus előmbe lepattan. 
Felugrám e' szárnyas paripa ' hátára, 
Felettek repkedtem Mongolfír módjára. 
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Ez a levegőben repkedő poéta nem illik, nem tartozik már egyik világba sem. 
Fájdalmasan önironikus a lehagyottság, amelyet a Pegazusra kapás hetyke kí-
vülállásával ellensúlyoz. A hetykeség lényege, hogy választottként állítja be a 
kényszerű magányt. Ezáltal a kívülállást kivételezetté, „felülállássá" teszi, hiszen 
a poéta az egyetlen, akinek ily módon rálátása van mindenre, égre-földre egy-
aránt. A lehagyottság fájdalmának dacos megfordítása ez, amellyel jól megfér 
az epikus mindentudás kései elfogadása és kifigurázása: a mindent tudáshoz 
poétánkat épp a kitaszítottság juttatja el. 

A Dorottya szerkezete 
Az eposzon belül sajátos ismétlések sora figyelhető meg; ezek egyfajta körkörös 
szerkezetet hoznak létre, amelyben a történések, majd a szereplők és viselkedé-
sük, majd egyes motívumok - koncentrikus körökben - térnek vissza. Koncent-
rikus körökön azt értem, hogy a művön belül több keretes betét található. 

A csodás magyar szüzek érkezése a szánkán már bevezeti a seregszemlét, 
mely hosszan és pazar ötletességgel folytatódik. A vidám, étel-italos-táncos báli 
hangulatban a fordulatot Éris dühe, majd Ámor munkálkodása váltja ki, s for-
dítja a finoman erotikus, bájos, pajzán, bár vidékies rokokót izzadságos, vad 
szerelmi csatározásba. Ezzel a külszínről a lényegre, a testiség alantas, termé-
szetes világába térünk: a szokásos báli hangulatot először csak az Éris által 
feltüzelt Dorottya veszélyezteti, Ámor közbelépése azonban mindenkire kiter-
jeszti az ériszi, s immár szerelmi viszálykodást. A bálteremnek ráadásul meglesz 
a párhuzama is a cselédség csatáiban. Az éj végeztével, a' nyájason mosolygó 
Citére és a' harmatos rózsákba öltözött Hajnal hozza el a harmóniát, feloldja a 
zűrzavart, s igazságot oszt, elsősorban a halandó nimfáknak, akik sokat szenved-
tek a kötelező, bár e farsangi éjszakán oly sokszor elhagyott szeméremtől. így 
jut férjhez a megifjított Dorottya is. 

A cselekmény tehát három részre osztható: (1) az Eris fellépése előtti farsang-
kezdet a módi, a f inom rokokó disszonancia világa, (2) Éris, majd Ámor tevé-
kenysége következtében elszabadul az infernális szerelmi csata, s végül (3) Citére 
megjelenésével elérkezik a harmónia. A három szerkezeti egységet tehát Éris, 
illetve Citére megjelenése választja el. E részeken belül figyelhetjük meg a 
további, keretes betéteket. 

Éris dühe és furcsa hintaja, illetve Citére aranyszekere már eleve keretként 
fogja közre magát a cselekményt, azaz a szerelmi háborút. A cselekmény viszont 
többször utal a kereten kívüli (tehát Éris megjelenése előtti, illetve Citére érke-
zése utáni) mozzanatokra. 

A bálkezdetet megbolydító fordulatot, egyértelmű keretként, Éris hintaja 
vezeti be: 
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Maga beléűle egy nagy katulyába, 
Rongyos pudermantelt vetvén a' nyakába, 
A' szélnek ereszti öszvetsapzott haját; 
Két kis pudli húzza lebegő hintaját, 
Mellyben a' szellőkön magát felemelé 
'S az éj' homállyában tart Kaposvár felé. 

A háborút Citére égi hintaja zárja, ugyancsak keretként: 

Midőn egy tündöklő felhő béhempereg. 
Gombolyagjain űl a ' szerelem-sereg. 
Maga a' nyájason mosolygó Citére 
Ülvén diadalmi aranyszekerére, 
A' hajnali pompás felhőből kiderül, 
'S előtte minden fény setétségbe merül. 

A három cselekményegységből a középső újabb betétet tartalmaz: Gergő elbe-
szélését, s e két háborúság párhuzamán túl számos olyan ismétlődő motívum 
van, amely végül hálószemen átfonja az eposzt. A történetmondás-történet-
alakítás szempontjából a lehagyott poéta, a kisemmizett Eris és a csatában 
részt nem vevő Gergő viselkedik „szerzőként", s hármukat jellemzi a minden-
tudás is. Eszerint tehát három epikus kör jön létre: a poéta története, ezen 
belül Eris munkálkodása, azon belül pedig a szálán kívüli események (Gergő 
elbeszélése). 

Éris és Dorottya 
Éris és Dorottya hasonlósága feltűnő. Környezetük, kellékeik a vén boszorká-
nyok világából valók: Eris Dorottya égi mása, különbségük csak térbeli. A víg-
ságot el nem viselő Erist ugyanolyan irigy, vén sajátosságokkal ruházza fel az 
epikus, mint Dorottyát és társait. Éris panaszos kérdéssora csak előkészíti 
Dorottyáét: 

Éris: 
Hát az én hatalmam? (így szóll bús kedvében, 
Hol orrát, hol farát vakarván mérgében) 
Hát az én hatalmam, a' mellyet mindenek 
Az egész világon eddig esmértenek, 
így tsonkíttasson meg? így nézzem húnyt szemmel? 
Mit tesz a ' barátság a' víg szerelemmel? 
Ezek örvendjenek? én tsak epedjek é? 
Óh nem! - a ' triumfus nem lessz ám ezeké. 

Miután Dorottya Erist a gyomrába béviszi magával, nem csoda, ha Éris szövegére 
és logikájára kísértetiesen hasonlít az önmagát haragra tüzelő vénkisasszony 
panaszkodása. 
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Dorottya: 
Egek! már én tehát tsak azért születtem, 
H o g y Férjfi soha se feküdjék mellettem? 
Miért juttattatok hatvan esztendőre, 
H a szert nem tehetek egy rossz főkötőre? 

Ezért Érisre nem sokáig van szükség, Dorottya tökéletesen helyettesíti avagy 
teljesíti terveit. Már csak az van hátra, hogy Éris megbabonázza a zenészeket, 
illetve Ámor tréfás ötletével szerelmi csatává tegyen minden összetűzést, s ezzel 
kiterjessze a testi hadviselést öregre, fiatalra egyaránt. 

Ezután Éris fölemelkedik, s a poétához hasonlóan fölülről, kívül álló, de lét-
rehozó szerzőként szemlélődik: 

Éris pedig szíve' tellyes örömében 
Felemelvén magát pudl is szekerében, 
Titkos katzajok köztt lebegett felettek; 
'S Denevér Nimfái körűltte repkedtek. 

« 

Invokációk, enumerációk 
Éris fellépésével másodszor is létrejön tehát a szerzői kívül(felül)állás, s - a 
betétjelleget erősítendő - ismét felhangzik egy, az enumeráció teljességéért szóló 
invokáció: 

Nyílj meg most, Helikon, nyílj meg; Ti magatok 
Szép Istenasszonyok, előttem dalljatok. 
Ti elmondhatjátok, jut is eszetekbe, 
Kik állottak belé a' Leány-seregbe. 

A m ű elején a részletes somogyi helyismeretet bizonyító településnevekre, 
herceg Eszterházyra és Szécsényire való hivatkozás után az (első) enumeratióban 
felvonulnak az öt somogyi járásból érkezett vendégek vezetői: Bongorfi, Tser-
házy, Etse, Bordáts, Szemő, valamint Opor, a fővezér. Poétánk csak három 
fehérszemélyt rajzol részletesen: Tserházynét, Laurát (Szemő mátkáját) és Amá-
liát. A három szépség leírásának tökéletességet sugárzó, harmonikus hangulata 
az eposz végét idézi, amikor Citére megszüntet minden vénséget, csúfságot. Ezt 
támasztja alá az a tény, hogy az ifjú hölgyek lefestésében dominál a Vénus-ana-
lógia: 

Azok a' szépségek, kik véle valának, 
Meg-annyi próbáji voltak a' hibának; 
Őtet úgy nézhetni, mint egy tökélletest, 
Kinek minden ízén Vénus egy Vénust fest. 
[...] 
Szeme' két csillaga úgy derűit ki erre, 
Mintha két Phosphorus ragyogna egyszerre. 
[. . .] 
Elég, hogy б ollyan, mint az a' rózsaszál, 
Melly a' Cipris' mellyén hasadófélben áll. 
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A földöntúlian harmonikus szépség leírása keretezi tehát a fergeteges csata-
jeleneteket. A mű elején a három hölgy a viszonylagos harmóniát, Citére pedig 
a kiteljesedett, magasabb rendű harmóniát jelenti a Dorottya világában. A vé-
nek közül a seregszemle Dorottya mellett csak Orsolyát említi. Mindez ál-enu-
meratio tehát, amelyet csak Éris fordulata után követ a valódi seregszámla, 
amikor nemcsak újabb szereplők jelennek meg, hanem felsorakoznak a had-
osztályok is. 

Az epikus mindentudás 
Eris fellépésével kezdetét veszi a félelmetes háború. A század komikus eposzai-
ból ugyancsak jól ismert szerelmi csata ez a javából: Ámor fortélya következ-
tében a' láthatatlan láng gyújtván a' velőket, / Édes tsiklandással emésztette őket. A 
Dorottya e csiklandós, ötletes sajátossága a legkevésbé egyéni. A háború és az 
udvarlás szókincse, cselekménye magától értetődően keveredik, s Pope nyomán 
a heroikus és a gáláns világ egységét az erotika biztosítja.3 

A Dorottyában a harcoló felek leggyakrabban földre, egymás ölébe, egymásra 
hullnak, megfent kardok, rudak végei ontják ki a nimfák szűz vérét, szoknyák 
és nadrágok hasadnak, lyűkadnak. Metaphorában választ kapunk tehát arra, hol 
a dámák nyitja: van é olly rejteke az asszonyi nemnek, / A' mellyben nem nyílnék rés 
a' szerelemnek. 

E tárgykörben az epikus mindentudás jelentőségteljesen hiányos: 

Másként is sok itten a' mi titok, és szent; 
'S még a' Poéták sem tudhatnak itt mindent. 

A Dorottya másik epikusa Gergő, ugyancsak minden titkok tudója, de nem 
hajlandó elbeszélni. Diszkrécióját ismétléssel is nyomatékosítja: 

„Bizony, Gergő! a ' túz már nagyon láttatott, 
Még is, a' jó Latzi, jó hogy nem alhatott, 
'S ekképpen a' tüzet hamar megolthatta; 
De tudod é, Gergő! ki distrahálhatta?" -
E' tréfára Gergő felelt valódi 
Ortzával: „az ollyast vizsgálni nem módi! 
Az illy kérdést ta r tom helytelennek, 
[...] 
'S szabad é azt osztán másoknak vizsgálni? 
Az illy kérdést tar tom igen helytelennek: 
Elég, hogy elaludt a ' tűz: hál' Istennek!" 

A fölülről mindent látó poétában és a diszkrét Gergőben közös a szerzői 
ismeret és fölény. 
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A szálán belül és kívül 
A háború sikereinek-balsikereinek hullámzása következtében az Opor csókjáért 
tülekedők leejtik Dorottyát, aki kezét-lábát törvén végrendeletét fogalmazza, 
majd szinte haló poraiból támad fel a fordulatra, Carnevál elfogására, akinek 
kivégzését (kiherélését) csak újabb fordulat, a hirtelen kiütött tűz akadályozza 
meg. A tűz eloltása után a harc újbóli fellángolását Citére érkezése akasztja 
meg, amellyel lezárul a cselekmény. 

Éris sikere után Dorottya hadosztályok létesítésével szervezi a hadművelete-
ket, melyekbe a fiatal nők is bekapcsolódnak. Az agg Rebekához hasonlóan 
nyilván ők is elégedetlenek a Pártes, a Schlossberg örömtanyáit látogató férfiakkal, 
akik magok eltsergetik másutt súgárjokat: 

Kereken kimondom; az Urak 's Úrfiak 
Tsak ahon nem kéne, ott tsintalan fiak. 

A harcleírásokban már nem a nagy csapattestek, hanem a párviadalok, az egyé-
ni heroikus haditettek dominálnak. E párviadalok kizárólag ifjú legény és leány 
között esnek, s győzelemmel - Ámor győzelmével - végződnek. Fillis és Károly, 
majd Károly és Rozinka, Albert és Thrézi, Koriska és Lajtsi, Belinda és Bordáts, 
Chlóris és a deli Vintze összecsapása mind a földön, egymáson heverve ér véget. 

Gergő elbeszélésében, a szálán kívül ugyancsak fiatalok kavarodnak össze, 
Fridrik és Mantzi (ráadásul hatodmagával), Jantsi és Kalári, Etse hajdúja két 
frajjal, Ferkó, a francia pázsi több nőszeméllyel, s a szénaboglyában Latzi és 
Náni, miközben kiégett a' Lízi szoknyája. A szála párviadaljaival szemben a szálán 
kívül feltűnően gyakori a csoportos és egyenlőtlen szerelmi hadviselés, amikor 
több leányzó támad egy kiszolgáltatott férfiúra. 

A farsangot nyitó jelenet főszereplője Carnevál és a mátrikula voltak; a for-
dulat is ezekkel kapcsolatos. A mátrikulát sikerül elégemi, Carnevált viszont 
megmenti egy másik tűz, amely az udvarban üt ki. E tűz okának magyarázatáért 
kerülünk a szálán kívülre: kezdetét veszi Gergő elbeszélése, amelyben számos 
tűz lángol, a környezetben és a szereplőkön belül egyaránt. Gergő történetében 
megelevenedik az eddigiekben elmondott cselekmény visszája, a báli szálán 
kívül, lényegében az alatt, látszólag erőteljesebb, azaz bohózati színekkel. Mivel 
azonban minden ugyanolyan, mint a szálában, nincs valódi különbség. A szálán 
kívüli kalamajka is a nők lázadásával kezdődik: Letsepűltek minden betsűletes 
Legényt. Ifjak és leányok itt is együtt zuhannak földre, csávába, szénába, omla-
nak-bomlanak az öltözékek, ugyanolyan orgia dúl, mint fent a szálában - s e 
kettő egyszerre, egy időben zajlik. 

A XVIII. századi, nyugat-európai komikus eposzt a szakirodalom általában 
álcaként jellemzi:4 az előkelő társaság tagjainak beemelése (megváltoztatott né-
ven) az eposz cselekményébe, illetve az alsóbb osztályok álöltözetben (leggyak-
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rabban pásztori ruhában és környezetben) ábrázolása egyaránt álorca. Ehhez 
képest újdonság a Csokonai hangsúlyozta párhuzam az előkelő báli szála és a 
cselédség szálán kívüli világa között. Csokonainak a mintákból ismeretlen, önál-
ló kettőzése ez, álca és álöltözet nélkül, s így a stílus- és eszményparódia több-
szörös fénytöréssel fölerősödik. 

A szálában játszódó szerelmi csatározást keretbe is foglalja a szálán kívüli 
alacsony világ: a fordulatot hozó Éris, Kaposvár felé szálltában mindent össze-
zavar, így megjelenésére felbolydul Kapós udvara is. Csatlósok, kocsisok és 
szolgálók zördülnek össze. Fridrik szakács m á r ekkor belép a bohózati színbe: 
perbe szállván a' dajkával, /Leöntötte nyakát egy zsajtár tsávával. Ezután következnek 
a bálterem történései, s Gergővel lépünk át ismét a szálán kívülre. Hogy a keret 
egyértelmű legyen, Gergő elbeszélésének elején Fridrik szakáts éppen az ágyon 
szunnyadott, / Hogy hatod-magával Mantzi rátámadott. / Leöntötték szegényt. 

Dorottya végrendelete 
A hullámzás nemcsak a hadiszerencsét jellemzi, hanem a Dorottya szerzői 
aspektusait is. A szánba fel nem vett, de Pegazusra pattanó poéta szemlélete 
eleve kettős: kitaszított és hetykén fölszárnyaló. Ehhez járul az a fiatalos-diákos 
nézőpont, amely a szépség bűvöletében kegyetlenül kikacagja az aggot. Ugyan-
akkor végérvényes veszteség, örök lemondás is érződik, amely szeszélyesen 
kibukkan olykor a paródia hullámaiból. Ez a lemondás érezhető Dorottya lágy, 
halk fohászában, a Citére megjelenését követő finom hangulatban, valamint 
Dorottya végrendeletében. 

A bosszúra fölesküdt Dorottya groteszk áldozatát megindító fohász zárja: 

Óh édes Szerelem! 
így szóll, tégy már egyszer, tégy kegyelmet velem. 

Ez is kiemeli azt a többektől hangoztatott tényt, hogy a nevetségesen groteszk 
Dorottya sajnálatra méltó, mert a szerelem által kitagadott f igura is. Nem arról 
van szó persze, hogy e költői sajnálat beleszövődne a fergeteges csúfolódásba, 
s így enyhítené azt, hanem arról, hogy Lilla elvesztése életzárást is jelent 
Csokonai számára: a költői életmű tehát összegzi és távolítja a kegyetlen él-
ményt, a Dorottyában éppen a teljes részvétlenség látszatával. 

A halálba készülő Dorottya jelenete a fergeteges hadakozások és Carnevál 
ítélete közé ékelődik. Köztes, pihenő jellegét még inkább aláhúzza az a tény, 
hogy Carnevál durva ítéletének végrehajtását Gergő obszcén orgia-története aka-
dályozza meg. A végrendelkező Dorottya jelenete tehát lassú, hangulata éles 
ellentétben áll a rákövetkező győzelmi mámorral. 
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Carnevál elfogása jelenti az aggszüzek első - és egyetlen - győzelmét, még-
hozzá végre, egyszer a lényeget tekintve. N e m kétséges, miféle szoros kalodába5 

zárja a nőcsapat az elítéltet: 

Bé is tsukták őtet kemény áristomba, 
A' melly olly keserves fogház és kaloda, 
Hogy a ' Napfény soha b é nem süthet oda, 
Dupla Moldon-fallal van kerítve körűi, 
Nehéz hozzá férni, erős körös-körűi. 
Olly' hely mint a' minőn Ulissz hajdanába 
A' Palládiumért bémene Trójába. 

Dorottya testamentomát egy kalendáriumlevélre íratja, s egyértelművé teszi: 
feladja a harcot. Baróti Dezső értelmezte Dorottya kiaszott alakját böjt-allegó-
riaként,6 márpedig ha Dorottya a böjtnél szakítja ki a lapot a kalendáriumból, 
azaz kiiktatja a böjtöt az esztendőből, n e m is olyan egyértelmű küzdelmének 
feladása. E gesztusa előlegezi Citére döntését, amely - ha nem nyújtja is meg 
a farsangot, vagy törli el a böjtöt - legalább megoldást ad a rövid farsang alatt 
férjre nem találóknak. 

A hagyatékozás-paródia régi, jól ismert diáktréfa. Dorottya azonban valódi 
vagyont (is) testál a szerelem kárvallottjaira. E kárvallottak sorában találjuk a 
poétát: 

Továbbá, ha ama Költő jó kedvébe, 
A' ki most itt múlat ebb ' a ' Vármegyébe, 
Leírná a ' Dámák mellett tett hartzomat, 
'S hat tyúi szárnyain zengné halálomat, 
Minthogy, a' mint mondják , eddig minden Nagyok 
Üressen bocsáták: néki fundus t hagyok. 
Lentseni Kertemet mezei házommal, 
Minden Bankóimat az egész Smukkommal 
Adják néki: ebből holtig elverselhet, 
'S Beótzián Parnasz' hegyeit emelhet. 

Az üressen botsáták ellen a poéta jegyzetben tiltakozik, hivatkozván azon 
fizetségekre, melyeket verseiért kapott. A dolog azonban nagyon is átlátszó: 
fájdalmasan panaszolta a mecénások hiányát a Tempefőiben vagy Az én Életem-
ben, s 1795 u tán élete egyetlen keresés: boldogságé, biztonságé, nyilvánosságé. 

• Lilla elvesztését a mecénás hiányával magyarázza, Lillával pedig elveszett a 
boldogság lehetősége. Iszonyú fájdalom járja át a megtört , végrendelkező vén-
kisasszonyt, s iszonyú, végérvényes lemondásról vall a költő, akinek mecénása, 
egyszersmind (szerelmi) szenvedéseinek - egyetlen - megértője e halálba 
készülő aggszűz. A személyes fájdalom szépen, észrevétlenül belesimul a tes-
tamentom-paródiába. 
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Nanét, Nánika, Náni 
A Dorottya dévaj és keserű világa mögött a Lilla-csalódás élményét, boldog-
ságigényét és a boldogság lehetetlenségét is látjuk, azaz mindezt elsősorban a 
Lilla-élményhez kapcsoljuk. 

Csokonai életrajzának vizsgálói szerint azonban e korszak egy (vagy több?) 
másik szerelem ígéretét is hordozza. A leggyakrabban emlegetett és legtalányo-
sabb hölgy ekkor Csokonai barátjának, Puky Istvánnak felesége: Darvas Anna. 
Pukyt Csokonai még Sárospatakról (1796) ismerte, barátságuk csak a költő ha-
lálával ért véget. Többször vendégeskedett Pukyéknál, s a Puky-ház egyszerre 
jelentett meleg, családi környezetet és szerelmes tekinteteket Csokonai számára. 
1800 elején nyolc kis verset írt Darvas Annához,7 a baráti körhöz tartozó Borbély 
Gábornénak pedig így ír egy levelében: „Tekintetes Ifjasszony! A Szépség ereje 
a Bajnoki Szíven nagy, hanem a poétát is tisztelettel ragadja el az emberiség 
becsének éneklésére: sőt a legbölcsebb Szókrates áldozatot tett a Gráciáknak. 
Három ilyen Gráciákkal van a mi Alföldünknek szerencséje dicsekedni: az első 
a Tekintetes Asszony, azután Darvas Nanette, a harmadikat szabad legyen ki 
nem neveznem, hogy így kiki magára érthesse..."8 A levél tartalmán, Darvas 
Anna említésén túl különösen érdekel bennünket a játszi névhasználat: Nanette. 
A Borbély Gábor és Vay Johanna házasságkötését ünneplő versében (A szépség 
ereje a bajnoki szíven) Johanna szép Jeanette-ként és Zsófiéiként szerepel, s a költő 
jegyzetben magyarázza is: Vay Jeanette (olv. Zsanét, magyarosan Johanka). Eszerint 
Darvas Nanette is olvasható, sőt írható Nanétnak. Nanét feltűnik a Dorottyá-
ban is: 

Fársángi jó borral habzó BUTELLIA! 

Mellytól a ' Múzsákban gyúl a' fantázia. 
Te tölts bé engemet élő Spiritussal, 
H a d d danoljak hartzot én is Enniussal. 
És te, NANÉT, tőllem szívességgel vedd el, 
Ha munkámnak betset szerzek szép neveddel: 
Legalább, ha könyvem' végig nem olvasod, 
Megpróbálhat 'd rajta frizérozó-vasod'. 

Érdemes megvizsgálni a Nanét-ajánlás helyét. A mű az Éneklem а Fársáng 
napjait s Dorottyát propositióval kezdődik, ezt követi az invocatio a butelliához, 
majd az ajánlás Nanétnak. A következő egység az - első és még hiányos -
enumeratio meglehetősen hosszú felvezetése, melybe beékelődik egy apró, újabb 
propositio és invocatio, sőt egy újabb ajánlás-féle is. A felvezetés, az enumeratio 
első része a Fársáng Budáról Somogyba vezető útját írja le. 

Kapós vólt a' vidám Fársángnak is tzélja; 
Hol szállásává lett a ' Hertzeg' Kastéllya. 
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Itt nyugodot t ő meg. De bezzeg előre 
Nem tudta , mi szélvész támad jövendőre. 
[...] 
így járt a ' Fársáng is. - De míg még a' lenne, 
Hogy e' zűrzavarra Múzsám reá-menne: 
Előbb kell kezdenem elbeszéllésemet. -
Fársángi víg Humor! tsiklándj fel engemet. 

Dob- 's trombitaszóval elhagyá már Mérőt, 
A' Fársáng, vivén sok vezetőt, kísérőt. 

E közbevetett tárgymegjelölés és segélykérés után folytatódik a seregszemle a 
szánkákban ülő magyar szüzek felsorolásával. A művet tehát a témamegjelö-
lés-segélykérés-ajánlás-seregszámla indítja, s ennek azonnali párhuzamát téte-
lezem fel, m é g a somogyi gavallérok bemutatása előtt. A felvezetésen belül 
felfigyeltünk a beékelt propositióra és invocatióra, valószínű tehát, hogy az első 
invocatiót követő Nanét-ajánlás párhuzama a szánban ülő hölgyek jelenete a 
poétával. Annál is inkább, mert az ifjú hölgyek finoman erotikus leírása a m ű 
hasonló hangulatait idézi: Nané t alakját és Citére világát. 

Nem akárhol találkozunk tehát Nanét nevével, hanem a butelliához intézett 
invocatio utáni ajánlásban. Mindez pedig mintegy előkészíti könnyedségnek, 
fájdalomnak és öniróniának azt a vegyülékét, amely a szánok után hiába lantoló 
költő alakjában, majd hirtelen felszárnyalásában alapvetően meghatározza a 
Dorottya látásmódját, alaphangját. 

Mire is számíthatna a poéta, ha nem arra, hogy frizérozó vas próbálgattassék 
műve lapjain. A Tempefői bárdolatlan zsáneralakjai hasonlóképp jártak el jeles 
szerzők szép műveivel (Serteperti fidibusznak, Tökkolopi kártyacsomagoláshoz, 
a ferences gvárdián pedig tűzijáték-készítéshez használta az irodalmat). A fri-
zérozó vas ugyanakkor jól beleillik a Dorottya fülledt budoár-világába, s vissz-
hangozza az Előbeszéd szavait is módiról, luxusról, elkorcsosulásról. Ebben az 
egyetlen ajánlásban megvan tehát minden: a nyilvánosság- és mecénásnélküli, 
a szerelemnélküli, a viszont nem szeretett költő - csupa hiány, tehát csupa 
fájdalom. Ez a költő mégis maga a könnyűség, finom szárnyalás, a felszínen az 
igénytelenségnek hódolás, kiszolgálás gesztusával. 

Csokonai a valódi, előkelő társasági hölgynek ajánlás gesztusát a század 
divatjától is tanulhatta: a mintaként is szolgáló angol komikus eposzban a de-
dikáció előkelő hölgye - más néven, de felismerhetően - maga is megjelenik az 
eposz cselekményében.' (Pope Fürtrablásában Arabella Fermor kisasszony 
Belindaként szerepel.) 

Nanét alakja azonban nemcsak a fájdalmas veszteségek, hiányok világát idézi, 
hanem egyértelmű hódolat is a szépségnek. A szép jelző Nanét nevéhez járul, 
e név azonban becset szerez a műnek: ez az igazi hódolat. Ezért kapcsolódhat, 
negyedikként, Nanét az enumeratio három csodás hölgyalakjához. 
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A Dorottya oly sokat emlegetett sokrétűségéből következően elképzelhető, 
hogy Nanét alakja egész más összefüggésben is felsejlik. Az ajánlás Nanétja 
nem kap helyet a báli szálában, ám megjelenik Gergő történetében, ekkor neve 
a népi elbeszélés hangulatának és nyelvi világának megfelelően Náni, Nánika 
formában szerepel: 

[a leányok] 
Ihogtak-vihogtak, nyakunkra tódultak; 
Megkövetem - m é g a' nadrágba is nyúltak, 
Nézze tsak a' Tens Úr, millyen ez a ' mente, 
Nánika a' Stertzel ni hogy ösz veken te.10 

Valamivel később, a sokadik tűz keletkezésekor, így hangzik Gergő beszá-
molója: 

Meggyúladt a' széna! - Latzi szerentsére 
Ott feküdtt, és á lom nem jött a' szemére: 
Látja, hogy mellette a' tűz lángot vetett: 
Valami baja vólt, mindjárt nem kelhetett. 
Kitsapott már a ' láng: lármát kiáltottunk: 
De ő eloltotta, míg vízért futottunk. 
Megszűnt a' tűz, mire mi elértünk oda: 
Kijött Latzi, és m é g - Náni vagy kitsoda. 

Latzi és Náni kettőse a szénaboglyában azzal a tűzzel kapcsolatos, melynek 
kitörése megakadályozta, hogy a dámák végrehajtsák kegyetlen ítéletüket Car-
neválon, igen fontos tehát. Nánival kezdődik a lányok lázadása, az ő esetével 
végződik Gergő története, s ilyen értelemben ráadásul keretfigura is. Ez a Náni 
nem Nanét , nem finom, előkelő hölgy, de lehetséges, hogy ő is az Élőbeszédben 
emlegetett umbra része, amellyel a szerző a galánt csatának fényét emelni akarta. 

Darvas Anna-Nanét a Lilla utáni immár végérvényes szerelemnélküliség pél-
dája lehetett Csokonai világában; elválasztja tőle Puky, a barát, Csokonai „öreg-
sége", mely felsejlik a korszak verseiben, s minden bizonnyal a viszonzatlanság. 
Nyilván könnyebb udvarló verseket írni Darvas Annának, Vay Johannának, s 
más szépasszonyoknak, akiktől nem tragikus a visszautasítás. N e m véletlen, 
hogy Lilla, Juliánná stb. nevű hölgy semmilyen formában nem szerepel a 
Dorottyában. 

Módi, luxus 
Az én szerzeményemnek interesszéje áll a nemzeti luxusnak és elkorcsosodásnak 
kigúnyolásában s ifjainknak és leányainknak csintalan, sőt sokszor pajzán múlatsá-
gaiknak megbüntetésében. A módi ostorozását, azaz a kor indulatos visszatérő 
témáját idézi az Előbeszéd. A budoár-világ, a mű alaphangulatát jelentő köny-
nyed felszínesség a mély veszteséggel és a nemzetféltő hevülettel egyaránt 
szemben áll. 
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Az egyes részletek közül ide tartozik a magyar táncról szóló „hazafias" 
szónoklat: előadója Bordáts, akit az enumeratio torzonborz hadfiként mutat be. 
A vitéz Bordáts más nemzetek módijával állítja szembe a magyar táncot, s fel-
szólamlásához csatlakozik a narrátor, látszólag a magyar tánc egyediségét bi-
zonyítva (még a módi nem tett alacsonnyá téged), valójában azonban az is legalább 
annyira függvénye a módinak, mint a többi tánc vagy a bálterem bármely más 
hívsága. 

Tsak a' Magyar tántz az, melly díszesbé teszi 
Az embert, és soha hívságra nem veszi, 
Mert ha tsak vitézi módra nem öltözött, 
'S ha nints sarkantyúja, tsúf a' többi között. 

A táncról szóló eszmefuttatás „tudományosságát" emeli a jegyzet is. 
A módi nem hagyja érintetlenül a szálán kívüli világot sem: a francia pázsi 

külföldi tarka ánginjával új módit kapatott, s a lenti, bohózati körben éppoly 
ragadós a' módi, kivált ha Frantzia, mint az előkelőek között. A francia pázsi e 
nagy népszerűsége a frajok körében ráadásul aláhúzza Gergő történetének cso-
portos erotikáját. 

Végül a tűz utáni ijedtséget követően Fáma nimfa csaknem felizzítja a harcot, 
amikor a hajnallal együtt Citére is elérkezik. Halandó nimfáinak Citére megígéri 
a következő farsang megnyújtását, addig pedig Módi nimfát hagyja vigasztalá-
sukra: 

Itt van egy fő Nimfám, ki a ' nagy-világban 
A' mai Dámák köztt lábra keltt hívságban, 
Mindenhatóságát olly nagyra terjeszti, 
Hogy a' fél világnak könnyen eszét veszti. 

Citére vigaszának lényege, hogy Módi tevékenysége révén a viseletben nem 
különböztethetők meg a lányok és az asszonyok. A Módiról szóló rész meg-
lehetősen hosszan akasztja meg és függeszti föl a hajnal és a megoldás hangu-
latát. Apró fintor ez, amely sűríti a Dorottya sokszínűségét: hétköznapi, kisszerű, 
de puffogó hasonlatoktól és leírásoktól terhes, azért, hogy oldja a Citére-rész 
finom könnyűségét. 

A XVIII. századi vígeposztól elvárták az erkölcsi tanulságot, mely azonban 
nem annyira verbális, mint inkább belső tanulság, az előkelő világnak hódolás 
a Fürtrablásban sem mond ellent a bűnök elseje: a gőg és büszkeség felmutatá-
sának.11 A Dorottya Élőbeszéde, a magyar táncról szóló eszmefuttatás és a Módi 
jellemzése úgy tesz eleget a komikus eposz követelményeinek, hogy egyben 
annak műfajparódiáját is adja. 
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Ifjúság? 
A csatázó felek férfiak és nők. A férfiak kora nem érdekes, Dorottya - akárcsak 
Karnyóné - egyszerűen férfira vágyik. A nők egy oldalon harcoló csoportja 
viszont már fiatalokra és öregekre bomlik, mindkettőben közös a boldog-
ságvágy. A szálán kívül csak fiatal leánykák vannak, akik, mint láttuk, csopor-
tosan rohamozzák a férfiakat. A bálteremben a fiatalok a szerelmi kettős via-
dalok részesei-áldozatai-győztesei, ellentétben az öreg hölgyekkel, akiknek 
elszánt csatározása nem talál viszonzásra. A szerelmi háború kimenetele tehát 
az aggszüzek számára igencsak kérdéses: a férfiak megsemmisítése nem hozhat 
gyógyírt bajukra. Ezért érezhető a műben egyszerre a fergeteges életigenlés, az 
agresszív fiatalos erotika, illetve a lemondás, végérvényes kiábrándultság fáj-
dalma. 

A boldogság törékenységét már az Éris megjelenése előtti részben is érzékelteti 
valami zavaró, nyugtalan feszültség. E disszonancia van a bájos, f inom rokokó 
mélyén. A vénlányok megjelenése szemben áll ugyan a báli rokokó világgal, de 
nem ez a disszonancia fő oka, hiszen ettől még egységes lehetne a hangulat. 

A hangulat egységének átmeneti hiányát főképpen a komikus eposz sajátos-
ságával, azaz a választott kicsinyes tárgy és a nagyszabású feldolgozás közötti 
feszültséggel, ellentéttel szoktuk magyarázni. A Dorottya stílusparódiájában a 
leginkább a terjengős „feszített" hasonlatok dominálnak; a hasonlatok fő része 
a hasonlót bontja ki igen terjengősen, gyakran külön életre kelő, bonyolult kép-
sorokban, a hasonlított pedig csak a legvégén derül ki, meghökkentő, frappáns, 
szinte csattanós formában. E jelenségnek azonban nemcsak frenetikus komikus 
hatása van, nem pusztán a paródiát és a travesztiát érzékeljük, hanem sajátos 
hiányt, felbillentséget is - ez tehát a feszültség egyik forrása. A vidámság áradó 
leírása mögött ott van ezen túl a poéta lehagyása, így a leíró (poéta) helyzete 
és a leírás könnyedsége között is állandó a feszültség, mely a kisemmizett 
Dorottya alakjával, a boldogság távoli voltával észrevétlenül elmélyül. 

Ez a feszültség Éris érkezésével ölt majd testet (azaz válik észrevehetővé), s 
a teljes harmóniát csak Citére hozhatja el, kizárólag a mindenkinek juttatott 
boldogsággal. A boldogsághoz elengedhetetlen a fiatalság, ezt bizonyítja Do-
rottyáék példája. Az életmű Dorottya-környéki versei egyre gyakrabban kezelik 
az ifjúság hirtelen elmúlását, az idő előtti hervadást olyan tényként, mely ön-
magában akadálya a szerelem-boldogság megszerzésének. 

Tavaszlott éltem bimbója, 
De titkon rágván hernyója, 

Korán hervadásra dűlt. 
Hernyóm, kiben gyönyörködtem, 
Pillangóvá vált előttem 

S frissebb rózsákra repült. 
(Impromptu egy cseresznyefa-levelet rágó hernyóra) 
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Ide sorolható az Újesztendei gondolatok záró toposza, s ott lappang ez a fájda-
lom a Fillishez soraiban is. Ennek fényében Citére megoldása több, mint a gonosz 
vénlánycsúfoló elsimítása, megszelídítése. A Citére által elhozott harmónia föl-
döntúli, kulcsa a szépség-ifjúság. Az oldott övű, lágyan erotikus gráciák, az őket 
megajándékozó Thália, s végül a megifjodott Dorottya szépsége egyaránt föl-
döntúli: csak olyan poéta képes e sok tündöklő szépség varázsos megörökítésére, 
ki tűzhelyet, családot már végképp másoknak remél. 
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