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A LçBAK OLLñI

A lÀbak ollÂi metszette f¢nyhasÀbok
a lend¡lû karok kuszÀlta t¢r
a levegûnek lassu gyür¡z¢se
amint nyÃjtÂzva lustÀn partot ¢r
a lÀthatatlant a fÀk mint a hagymÀt
felaprÁtjÀk s mint a hal husÀt
a szelet hosszÃ szeletekre hasÁtjÀk
¢s ÃszÂhÀrtya fesz¡l k¢t v¢kony Àg
k´z´tt: a nyÃlÂs levegû
s hogy szarva nûj´n, d´rzs´li a t´rzsh´z
Âlom-fej¢t a serd¡lû idû

KovÀcs Ilona

EGY EML°KIRAT KALANDJAI
Casanova visszaeml¢kez¢seinek kiadÀst´rt¢nete

àHabent sua fata manuscriptiÊ
A k¢ziratoknak legalÀbb annyira megvan a maguk sorsa, mint a k´nyveknek, ¢s n¢ha
a k¢zirat eg¢szen Ãgy jÀr, mint a gazdÀja. Casanova szÁvbûl szerette a kalandokat, iz-
galmasan szeretett ¢lni, talÀn nem v¢letlen, hogy k¢ziratainak is kijutott az elk¢pesztû
kalandokbÂl.

LÀssuk elûbb ä vÀzlatosan ä a makacs t¢nyeket. Casanova (Giacomo Girolamo CA-
SANOVA, sajÀt maga alkotta ànemesi nev¢nÊ SEINGALT lovag) 1725 ÀprilisÀban sz¡-
letett Velenc¢ben vÀndorkom¢diÀsok gyermekek¢nt, ¢s 1798 jÃniusÀban halt meg a
csehorszÀgi Duxban (DuchcÂv) mint Waldstein grÂf k´nyvtÀrosa. A k´zben eltelt het-
venhÀrom ¢v alatt sok mesters¢get kiprÂbÀlt, sût kitalÀlt (csak a rendszeres munkÀt
nem bÁrta), sok izgalmat keltett maga k´r¡l, rengeteget utazott ¢s tanult, majd amikor
mÀr rosszabbul kezdett menni a sora, elszegûd´tt Waldstein grÂfhoz k´nyvtÀrosnak.
A duxi kast¢lyban sajnos bûven volt rÀ¢rû ideje, ¢s a magÀny meg az ´reged¢s ellen
az irodalomban keresett gyÂgyÁrt: nekifogott r¢gÂta eltervezett, szorgos gyüjtûmun-
kÀval megalapozott fûmüve megalkotÀsÀnak, megÁrta az °LETEM T¹RT°NET°-t. A sz¢l-
hÀmosokat ¢rt¢k¡k alatt kezelû utÂkor szeretn¢ Ãgy beÀllÁtani, hogy Casanova jobb
hÁjÀn, sz¡ks¢gbûl, szinte v¢letlen¡l lett ´n¢letrajzÁrÂ, ¢s talÀn nem is ¢rdemel ekkora
felhajtÀst sem az °lete, sem annak T´rt¢nete ä de nincs mit tenni: Thomas ManntÂl
Schnitzlerig mindenki rÂla mintÀzta meg a Nagy Sz¢lhÀmost, KrÃdy SzindbÀdjÀrÂl
vagy Szentkuthy CasanovÀjÀrÂl nem is besz¢lve. Azt, hogy Casanova nem v¢letlen¡l
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lett ÁrÂ, sût hogy nem is ´n¢letÁrÀsa avatta ÁrÂvÀ, k´nnyü bizonyÁtani, mert az EML°K-
IRATOK mellett hatalmas irodalmi ¢letmüvet alkotott, eg¢sz ¢let¢ben gondosan ûrz´tt-
gyarapÁtott feljegyz¢sei (az Ãn. kapitulÀr¢k, franciÀul àcapitulairesÊ), amelyektûl sem-
milyen utazÀs sorÀn sem vÀlt meg soha, ¢kesen tanÃsÁtjÀk, hogy tudatosan k¢sz¡lt a
Mü megÁrÀsÀra, a duxi magÀny csak az eszm¢nyi felt¢teleket biztosÁtotta a r¢gi terv
megvalÂsÁtÀsÀhoz. SzÀmos filozÂfiai ¢s sz¢pirodalmi munkÀja k´z¡l t´bb mÀr ¢let¢ben
megjelent (Ágy sok egy¢b mellett az ñLOMB¹RT¹NBELI SZ¹K°S T¹RT°NETE 1788-ban,
vagy ugyanabban az ¢vben az ICOMAS°RON cÁmü terjedelmes utÂpikus reg¢nye), va-
lamennyi m¢g ma sincs kiadva. A hÁrhedt kalandor szerteÀgazÂ ¢s igen ¢rdekes ÁrÂi-
gondolkodÂi-politikusi tev¢kenys¢g¢nek felm¢r¢se izgalmas feladat lenne, de mind-
mÀig van egy l¢nyeges akadÀlya: az utÂkor nem veszi komolyan CasanovÀt, mert csak-
ugyan kalandor ¢s sz¢lhÀmos volt. MÀrpedig erk´lcsileg k¢tes egy¢n hogy lehetne
nagy ÁrÂ? LegÃjabban n¢hÀny vakmerû l¢lekbÃvÀr ¢s neurobiolÂgus megpendÁtette
mÀr, hogy CasanovÀt ¢rdemes lenne ÁrÂszÀmba venni, de a komoly irodalomt´rt¢net-
ÁrÀs neh¢zkesen reagÀl az ilyen kihÁvÀsokra. (Fran§ois Roustang ¢s Jean-Didier Vin-
cent kivÀlÂ Casanova-k´nyvei, illetve Chantal Thomas nagyszerü tanulmÀnya: CASA-
NOVA, UN VOYAGE LIBERTIN, Deno©l, 1985, mindmÀig a legjobb ¢rt¢kel¢sek a ÁrÂ-ka-
landorrÂl.) Magam is csak arra vÀllalkozom most, hogy az EML°KIRATOK k¢ziratainak
kalandos ¢letrajzÀt felvÀzoljam, hiszen magyarul alig van Casanova-sz´veg, az is ha-
mis, vagy f¢lrevezetûen van megrostÀlva-ÀtÁrva. Igaz, hogy franciÀul sem volt valami
k´nnyü hozzÀjutni a jÂ sz´vegekhez, voltak¢ppen 1993-ig, a pÀrizsi Laffont KiadÂ
nagyk´z´ns¢gnek szÀnt n¢pszerü sorozatÀban megjelentetett Casanova-memoÀrokig
k´z´ns¢ges halandÂ nemigen olvashatta az eredeti vÀltozatot.

A levelez¢sbûl tudjuk, hogy az °LETEM T¹RT°NETE (HISTOIRE DE MA VIE, n¢pszerü
nev¢n EML°KIRATOK, azaz M°MOIRES) elsû vÀltozata mÀr 1793-ban k¢szen Àllt, de
¢lete hÀtralevû ´t ¢v¢ben Casanova m¢g sokat vÀltoztatott a k¢ziraton. Hogy befejez-
te-e egyÀltalÀn a müvet, arrÂl megoszlanak a v¢lem¢nyek, mert a visszaeml¢kez¢s nem
k´veti v¢gig az eg¢sz ¢letutat: 1774 nyarÀval megszakad a mese, vagy befejezûdik az
°LETEM T¹RT°NETE... Mindenesetre 1793-tÂl sokan tudtak az eml¢kirat l¢tez¢s¢rûl,
sût t´bben olvastÀk is a k¢ziratot, mint p¢ldÀul Casanova nagy barÀtja ¢s pÀrtfogÂja,
De Ligne herceg, aki be is szÀmol benyomÀsairÂl. (De Ligne herceg ajÀnlotta be Ca-
sanovÀt unoka´ccs¢hez, Waldstein grÂfhoz, amikor az ´regedû kalandornak mÀr
meg¢lhet¢si gondjai tÀmadtak.) Ennek ellen¢re eg¢szen a XX. szÀzad mÀsodik fel¢ig,
1960-ig kellett vÀrni, hogy a mü hiteles sz´vege v¢gre megjelenj¢k, holott tudjuk, hogy
a k¢zirategy¡ttes mÀr nem sokkal a szerzû halÀla utÀn a lipcsei Brockhaus KiadÂ tu-
lajdonÀba ker¡lt. A k¢zirat lappangÀsÀnak, legendaalkotÂ k¢pess¢g¢nek ¢s hÀnyatta-
tÀsainak t´rt¢nete maga is k¢sz reg¢ny, ezt prÂbÀlom meg itt r´viden ´sszefoglalni.

Az iratcsomÂ sorsa l¢p¢srûl l¢p¢sre k´vethetû, Casanova betegs¢g¢tûl, majd halÀ-
lÀtÂl kezdve. Tudjuk, hogy a nagybeteg ÁrÂ-kalandort 1798 mÀjusÀban meglÀtogatta
unoka´ccse, bizonyos Carlo Angiolini, aki meg is vÀrta a nagybÀcsi halÀlÀt (1798. jÃ-
nius 4.), majd hÂna alatt az ´sszes fellelhetû k¢zirattal sietve tÀvozott DuxbÂl. Az An-
giolini csalÀd igyekezett p¢nzt csinÀlni az iratokbÂl, ¢s 1820-ban az eg¢sz hagyat¢kot
eladta a lipcsei Brockhausnak. Innen kezdûdnek az igazi furcsasÀgok a k¢ziratcsomÂ
k´r¡l, mert a kiadÂ ahelyett, hogy azon nyomban piacra dobta volna a mÀr jÂcskÀn
k¢nkûbüzt ÀrasztÂ, gyanÃs legendÀkkal ´vezett müvet, gondosan elzÀrta az eg¢szet a
pÀnc¢lszekr¢ny¢be, ¢s vÀrt. K¢t ¢v mÃlva adott elûsz´r k´zre valamit, de nem a francia
eredetit, hanem annak valamif¢le kivonatos, n¢metre fordÁtott-ÀtÁrt elegy¢t, amit a
szakirodalom Ãgy ismer, mint a àSch¡tz-f¢le vÀltozatotÊ (1822ä28, Lipcse, Brockhaus).



Mielûtt bÀrki elûtt felr¢mlene a Karinthy-f¢le müfordÁtÂi mÂdszer, jelzem, hogy a nagy
sikerre valÂ tekintettel azonnal beindultak a kalÂzkiadÀsok, amelyekben megprÂbÀl-
tÀk a n¢met Sch¡tz Àltal Àtszabott sz´vegbûl kivonatolni az eredeti francia Ázeket, hogy
mekkora sikerrel, azt senki sem tudhatta, hiszen a k¢ziratok tovÀbbra is ott raboskod-
tak a maguk ñlomb´rt´n¢ben, Lipcs¢ben. Brockhaust azonban bosszanthatta a kalÂ-
zok sikere, ez¢rt az ÂriÀsi ¢rdeklûd¢sre valÂ tekintettel mer¢sz l¢p¢sre szÀnta el magÀt:
megbÁzott egy sajÀt kalÂzt, hogy szalonk¢pesÁtse a francia vÀltozatot, mivel ä Ãgy lÀtszik
ä az eredeti kinyomtatÀsa valami¢rt szÂba sem j´hetett. Kerestek hÀt egy der¢k francia
tanÀrt, egy Jean Laforgue nevü lovagot, aki a lipcsei Katonai Akad¢miÀn oktatott,
hogy Árja Àt Casanova sz´veg¢t, majd ezt az àeredetitÊ kezdt¢k k´z´lni k´tetenk¢nt
1828 ¢s 1838 k´z´tt. Hogy ez az Ãn. Laforgue-f¢le vÀltozat mennyit ¢s mit vÀltoztatott
a titkosÁtott k¢ziraton, azt mindaddig nem lehetett tudni, amÁg az eredeti egyszer m¢g-
iscsak ki nem szabadult a pÀnc¢lszekr¢nybûl. Sokf¢le Casanova-kiadÀs lÀtott napvilÀ-
got a XX. szÀzadban is, eg¢szen addig, amÁg v¢gre 1960-ban a Brockhaus a francia
Plon KiadÂval egy¡ttmük´dve ki nem hozta az àigaziÊ CasanovÀt (BrockhausäPlon,
1960ä62). Ekkor viszont az t´rt¢nt, hogy a vÀrva vÀrt hiteles sz´veg a kis p¢ldÀnyszÀm
¢s a hihetetlen¡l nagy ¢rdeklûd¢s miatt szinte azonnal eltünt a k´nyvpiacrÂl, tudÂsok
¢s k´nyvgyüjtûk csemeg¢je lett belûle. V¢g¡l a pÀrizsi Laffont KiadÂ szÂrta a n¢p k´z¢
a legendÀs müvet, amikor 1993-ban felvÀsÀrolta az ´sszes Casanova-sz´veg ́ sszes fel-
lelhetû jogÀt, ¢s az ÂriÀsi p¢ldÀnyszÀmÃ, viszonylag olcsÂ Bouquins-sorozatban kihozta
az °LETEM T¹RT°NETE hiteles sz´veg¢t jegyzetekkel, dokumentumokkal ¢s tanul-
mÀnyokkal. (Casanova: HISTOIRE DE MA VIE, texte int¢gral du manuscrit original,
tomes 1ä3., suivie de textes in¢dits; a k´tetet gondozta Francis Lacassin ¢s Helmut
Watzlawick, PÀrizs, 1993.) A t´rt¢net egy fejezete ezzel lezÀrul, bÀr szÀmos Ãjabb itt
kezdûdik, az eddigiek kihagyott epizÂdjairÂl nem szÂlva. Az Àtugrott kalandok k´z¡l
csak egy mutatÂba: ¢rdekes mÂdon ¢ppen az 1960-as àjÂÊ kiadÀs elûtt jelent meg a
Gallimard hÁres klasszikusoknak fenntartott, bibliapapÁros sorozatÀban, a Pl¢iade-ban
a rossz sz´veg rossz jegyzetekkel! Nem v¢letlen, hogy 1958ä60 k´z´tt* a Brockhaus
hagyta, hogy jeles kiadÂtÀrsa a Laforgue-f¢le vÀltozatot nyomtassa ki Roger Abireched
erûsen vitathatÂ jegyzeteivel, mik´zben mÀr k¢szen Àlltak a hiteles sz´veg k´zl¢s¢re!
A Gallimard piaci ¢s presztÁzsvesztes¢g¢t nem r¢szletezem, a t´rt¢net politikai hÀtter¢t
azonban ¢rdemes lesz egyszer szint¢n megÁrni.

Magyarul persze csak a rossz sz´vegek ismertek valamennyire, mivel az egyetlen
teljesnek hirdetett Casanova-fordÁtÀs m¢g a mÃlt szÀzadbÂl valÂ (1873ä75, huszonk¢t
k´tetben, hamis lipcsei impresszummal), ez tehÀt nem k¢sz¡lhetett a hiteles k¢ziratok
alapjÀn. Ettûl eltekintve is rossz a fordÁtÀs, de rÀadÀsul m¢g nem is igen talÀlhatÂ meg.
A k´zgyüjtem¢nyekbûl t´bbnyire elloptÀk (az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrbÂl p¢l-
dÀul), k´nyvkereskedûi forgalomban ritka, tehÀt Ãgy rossz, ahogy nincs. A t´bbi ma-
gyar Casanova-sz´veg is hasonlÂ m¢rt¢kben minûsÁthetû hitelesnek vagy jÂnak, mÀr
ha egyÀltalÀn hozzÀf¢rhetû. Azt, hogy mi¢rt ¢s hogyan hamisÁtottÀk a àmagyar Ca-
sanovÀtÊ, k¡l´n fejezetben szeretn¢m tÀrgyalni, elûbb azonban ¢rdemes r´viden Àt-
tekinteni, hogy mi¢rt ¢s mitûl ÂvtÀk ilyen elszÀntan a szeg¢ny olvasÂt, hogyan viszo-
nyultak a kalÂzkiadÀsok ä k´zt¡k a hitelesÁtett kalÂz, Laforgue vÀltozata ä az eredeti
k¢ziratokhoz, ¢s hogyan gerjesztette mitikus m¢retüv¢ a sok hamisÁtÀs a Casanova-le-
gendÀt.
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* I. k´tet: 1958, II.: 1959, III.: 1960.



àHuncut, aki rosszra gondolÊ
MulatsÀgos bepillantani a cenzorok ¢s hamisÁtÂk lelkivilÀgÀba. AkÀr politikai meggon-
dolÀsok, akÀr erk´lcsi-szexuÀlis indÁt¢kok vez¢rlik a cenzort, t´rv¢nyszerü, hogy
rosszabbra gondol, mint maga a szerzû, ¢s ez elûbb vagy utÂbb, t´bbnyire utÂbb, min-
dig kider¡l.

SzÁvem szerint teljes terjedelm¢ben ideiktatnÀm Sz´r¢nyi LÀszlÂ idevÀgÂ delfino-
lÂgiai alapmüv¢t, a 2000 cÁmü folyÂiratban 1989-ben t´bb folytatÀsban k´zreadott ARS
MUTILANDI HUNGARICç-t. A sz´vegcsonkÁtÀs magyar gyakorlatÀrÂl ¢s tanulsÀgairÂl
szÂlÂ elm¢leti tanulmÀny (¢s antolÂgia) sz¢pen illik CasanovÀra is, Àm a sz´vegcson-
kÁtÀs nem kizÀrÂlagosan magyar hajlam ¢s szenved¢ly, mÀs, boldogabb nemzetek is
gyakoroljÀk t´rt¢nelm¡k Àltal megszabott k¡l´nf¢le esetekben ¢s idûkben. Ezt az
egyetemesnek mondhatÂ jelens¢get a Casanova-hamisÁtÀsok hosszÃ ¢s tanulsÀgos t´r-
t¢nete ragyogÂan szeml¢lteti. Kezdj¡k a n¢met ¢s francia nyelvter¡lettel, illetve mind-
jÀrt az egyik fûszereplûvel, Laforgue lovaggal! Mivel Brockhaus elsûsorban nyelvileg
akarta Àtn¢zetni a birtokÀban l¢vû k¢ziratot, legalÀbbis ez volt a hivatalos indok (k¢-
nyelmes alibi a nyelvhelyess¢g mÀs, kÁnosabb indokok elûsorolÀsa helyett), a drezdai
Jean Laforgue (1782ä1852) eszm¢nyi ÀtÁrÂnak lÀtszott; franciatanÀr l¢v¢n, nyelvhe-
lyess¢gi szempontjait rutinosan ¢rv¢nyesÁthette a velencei szerzû franciasÀgÀn. Emel-
lett erk´lcs´s, megbÁzhatÂ szem¢ly hÁr¢ben Àllt, bÀr politikailag balosabbnak bizonyult
a àreakciÂsÊ CasanovÀnÀl. Laforgue tehÀt megkapta a k¢ziratot 1825-ben vagy 1826-
ban, ¢s legalÀbb 1830-ig nÀla is maradt, mik´zben rejt¢lyes mÂdon t´bb fejezet elve-
szett az eredetibûl (ezek Laforgue-f¢le vÀltozata megjelent nyomtatÀsban), ¢s mind-
mÀig nem is ker¡lt elû.

Laforgue alaposan Àtdolgozta a müvet, nemcsak nyelvi vagy stilisztikai t¢ren, ha-
nem politikai szempontbÂl is, de itt ¢pp az ellenkezûj¢t hajtotta v¢gre a sz´vegen, mint
ÀltalÀban a cenzorok: kiirtotta a sz´vegbûl Casanova tÃl maradi, R¢gi Rend-pÀrti el-
m¢lked¢seit, ¢s jakobinus szellemü megjegyz¢seket Árt a hely¡kbe. SzÂrakoztatÂ filo-
lÂgusi feladat a Laforgue-vÀltozat mÂdszeres egybevet¢se az eredetivel, de terjedelmi
okokbÂl m¢g senki nem v¢gezte el teljess¢gre t´rekvûen. Csemeg¢zni azonban Ágy is
k´nnyü a nagy fogÀsokat Ág¢rû vadÀszterepen, akÀr politikai, akÀr morÀlis-erotikus
ÀtÁrÀsokat vesz c¢lba az olvasÂ. LÀssuk elûbb a politikÀt, aztÀn az erk´lcs´t ¢s a nyelv-
helyess¢get! Politikai eszm¢it tekintve Casanova megr´gz´tt àparvenuÊ, a R¢gi Rend
¢letstÁlusÀnak ¢s tÀrsadalmÀnak lelkes hÁve (¢s vÀmszedûje). ý ugyan minden t¢ren
igen bonyolult alakzatokat k´vetve jÀrja piruettjeit, de durvÀn egyszerüsÁtve m¢gis
elmondhatÂ, hogy a francia forradalom eszm¢inek esk¡dt ellens¢ge volt. XV. Lajos
(Louis le Bien-Aim¢) barÀtja, kerÁtûje ¢s talpnyalÂja, Nagy Frigyes ¢s mÀs uralkodÂk
kÁs¢ret¢ben hivalkodÂ udvaronc l¢v¢n, nemigen ¢rt¢kelhette Robespierre ¢s Saint-
Just forradalmi eszm¢it. ImÀdta az ¢lvezetek minden kifinomult formÀjÀt, az Àgy, az
asztal ¢s az ÁrÂasztal ´sszes gy´ny´rüs¢g¢t igyekezett müvelni, hogyan is ne gyül´lte
volna a forradalmat, amely el akarta pusztÁtani az û vilÀgÀt, lerombolni a templomo-
kat, amelyek s´t¢tj¢ben oly izgalmas kalandokat ¢lt Àt, lefejezni a kirÀlyokat, akiknek
asztalÀnÀl û nagy sikereket aratott, ¢s Ãj, sz¡rke rendet akart meghonosÁtani mindezek
helyett?! A csipk¢ben-bÀrsonyban hivalkodÂ Seingalt lovag kellûk¢ppen megvetette
a plebset, amelybûl szÀrmazott, bÀr az istenadta n¢p lÀnyainak sz¢ps¢g¢t rongyokban
is tudta ¢rt¢kelni... El¢g az hozzÀ, hogy eml¢kirataiban csak rosszat mond a francia
forradalomrÂl, amelyet rÀadÀsul idegen f´ld´n, mÀr ´regen ¢s betegen ¢lt meg ä a
R¢gi Rendet viszont, amelynek nem egy Ázben Àldozata volt, nem gyûzi dicsûÁteni.
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K¢pzelhetni a der¢k Laforgue lovag dilemmÀjÀt, aki gy´kerest¡l kiirtotta a sz´vegbûl
az olyan felkiÀltÀsokat, mint à...hovÀ tünt¢l, kirÀlyi elfogatÂparancsok boldog ideje!Ê (à...heu-
reux temps des lettres de cachet, tu n'es plus...Ê BrockhausäPlon, 9. k´tet, 305. o.) Sok sz¢p
p¢ldÀt lehetne hozni a politikai hamisÁtÀs e furcsa vÀltozatÀra, de van egy anekdota
az EML°KIRATOK-bÂl, amelyet a Casanova-szak¢rtûk szÁvesen id¢zgetnek, mert jÂl ¢r-
z¢kelteti hûs¡nk viszonyÀt a politikÀhoz ¢s a t´rt¢nelemhez. Casanova ¢ppen Fran-
ciaorszÀgban tartÂzkodott Damiens, XV. Lajos mer¢nylûj¢nek kiv¢gz¢sekor, ¢s mint-
hogy nem akart soha semmilyen ¢rdekess¢gbûl kimaradni, b¢relt egy àablakotÊ a ce-
remÂnia szÁnhely¢n. Mint tudjuk, a mer¢nylû alig tett kÀrt a kirÀlyban (¢pp hogy meg-
karcolta egy k¢ssel 1757 januÀrjÀban), m¢gis sz´rnyü kegyetlens¢ggel v¢gezt¢k ki:
t´bbÂrÀs kÁnzÀs utÀn feln¢gyelt¢k. A szemtanÃk leÁrÀsa szerint iszonyÃ volt n¢zni-hal-
lani a szerencs¢tlen kÁnjait, Casanova azonban itt is ¡gyesen megoldotta a k¢nyes hely-
zetet. Nem maradhatott ki persze a szenzÀciÂbÂl, de a àlÀttam is meg nem isÊ mÂd-
szer¢vel b´lcsen v¢gigmulatta a neh¢z ÂrÀkat. B¢relt ugyan egy jÂ rÀlÀtÀst biztosÁtÂ
lakÀst, de nem t¡lekedett tÃl k´zel az ablakhoz: udvariasan elûreengedte a h´lgyeket
meg egy Tireta nevü barÀtjÀt, aki szint¢n hÁres kalandor volt, ¢s aki eg¢sz idû alatt
diszkr¢ten ´sszefonÂdott az elûtte ÀllÂ h´lggyel. Casanova n¢hÀny l¢p¢s tÀvolsÀgbÂl
kÁvÀncsian figyelte a t´bbÂrÀs szerelmi jÀt¢kot, t´bbnyire a hÀtt¢rben maradva, s Ágy
siker¡lt a barbÀr kiv¢gz¢s lÀtvÀnyÀbÂl kimaradnia, a tÀvoli hangok pedig alÀfestû ze-
n¢j¢t k¢pezt¢k a k´zvetlen¡l a szeme elûtt zajlÂ szerelmi duettnek. K´nnyü elk¢pzelni,
mi maradt ebbûl az izgalmas libertinus jelenetbûl a Laforgue-f¢le fertûtlenÁt¢s utÀn!
LefordÁtani szinte lehetetlen azt a stÁlusbeli k¡l´nbs¢get, ami Casanova fordulatos,
k´zvetlen, pÀrbesz¢des-besz¢des, olasz kifejez¢sekkel elûadott, pikÀns, de soha nem
trÀgÀr mes¢je ¢s a Laforgue-f¢le egynemüsÁtett, unalmasan konvencionÀlis, klassziku-
san korrekt (a XVII. szÀzadi francia normÀknak megfelelû), de sandÀn c¢lozgatÂ sz´-
vege k´z´tt fesz¡l. M¢gis megprÂbÀlom egyetlen r¢szleten szeml¢ltetni, hogyan vonja
ki az Ázeket-szagokat Laforgue Casanova ¢lvezetes sz´veg¢bûl. Casanova azzal kezdi,
hogy Tireta k¢nytelen volt az elûtte ÀllÂ h´lgy ruhÀjÀt felhajtani, nehogy rÀl¢pjen,
ami teljesen ¢rthetû. àDe aztÀn, lornyonnal mÀr lÀttam, hogy tÃl magasra hajtotta fel [a ru-
hÀjÀt], ¢s mindjÀrt elt´k¢ltem, hogy sem barÀtom mesterked¢s¢t nem szakÁtom f¢lbe, sem XXX-n¢t
nem hozom zavarba, Ãgy helyezkedtem hÀt el szÁvem h´lgye m´g´tt, hogy nagyn¢nje biztosra ve-
hesse, egyik¡nk sem lÀtja, mit müvel vele Tireta. K¢t teljes ÂrÀn Àt hallottam a ruhazizeg¢st, ¢s
mivel igen mulatsÀgosnak talÀltam a dolgot, egyszer sem hÀgtam Àt a magam szabta t´rv¢nyt.
LeginkÀbb Tireta nagy ¢tvÀgyÀt csodÀltam, jobban, mint a mer¢szs¢g¢t, mert bÀtorsÀgban ¢n is
sokszor felvettem vele a versenyt.Ê (BrockhausäPlon, III/55ä56.) Hogy fest ugyanez a r¢sz-
let Laforgue iskolÀs modorÀban? AnnÀl szembetünûbb a k¡l´nbs¢g, mivel ezÃttal csak
igen keveset Árt Àt a szÂ szoros ¢rtelm¢ben, m¢gis siker¡lt kivonnia az eredeti sz´veg
minden savÀt-borsÀt, ¢s ellaposÁtania a sikamlÂs helyzetet: àTireta m´g´tte [vagyis a
nagyn¢ni, XXX-n¢ m´g´tt] talÀlt helyet magÀnak, ¢s Âvatosan felhajtotta a ruhÀjÀt, nehogy
rÀl¢pjen; ez persze a dolgok rendj¢hez tartozott, de hamarosan, amint egy ́ nk¢ntelen mozdulattal
k´zelebb ker¡ltem hozzÀjuk, ¢szrevettem, hogy Tireta tÃlzott ÂvatossÀggal jÀrt el, ¢s mivel nem
kÁvÀntam f¢lbeszakÁtani ût, sem pedig a h´lgyet zavarba hozni, elfordÁtottam a fejemet, ¢s term¢-
szetesen Ãgy helyezkedtem el, hogy sz¢p barÀtn¢m semmit se lÀthasson; ez megnyugtatta a nagy-
n¢nit. K¢t ÂrÀn Àt hallottam neszeket, ¢s mivel mulatsÀgosnak talÀltam a dolgot, kitartÂan egy
helyben maradtam eg¢sz idû alatt. Magamban nagyobb csodÀlattal adÂztam Tireta nagy term¢-
szet¢nek, mint a mer¢szs¢g¢nek, de legjobban a hitbuzgÂ nagyn¢ni dics¢retes belenyugvÀsÀt cso-
dÀltam.Ê (Pl¢iade, II/59.)
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HovÀ tünt a vidÀm kukkolÀs lornyonnal, a ruha egy¢rtelmü feltür¢se, a ruhaigazÁtÀs
¢s mesterked¢s erotikus jelent¢se, a sajÀt bravÃrokra valÂ b¡szke hivatkozÀs? °s ami
v¢gk¢pp lefordÁthatatlan, az ¢lvezetes r¢szletekkel egy¡tt semmiv¢ vÀlt Casanova meg-
megbicsaklÂ, olaszos fordulatokkal teletüzdelt, de mindig k´nnyed ¢s ¢lû hangv¢tele,
helyette Laforgue sz¡rk¢re gyalult, unalmasan korrekt franciasÀgÀt ¢s f¢lreismerhe-
tetlen¡l Árott nyelvi k´zhelyeit kell nyelni. Ez a jelenet azonban mÀr Àtvezet a Laforgue-
f¢le erotikus cenzÃra ter¡let¢re, ahol komoly feladattal kellett megbirkÂznia a der¢k
erk´lcscsûsznek. Casanova k¢ts¢gtelen¡l nagy szerelmes volt, m¢g ha a hatvanas ¢vek
szexuÀlis forradalma utÀn az û 122 lev¢ltÀrilag adatolhatÂ szerelmi kalandja nem kelt
is akkora feltün¢st, mint korÀbban. A l¢nyeg itt sem a szÀmokon mÃlik, ¢s Casanova
v¢rbeli XVIII. szÀzadi mes¢lû l¢v¢n jÂl tudta, hogyan adja elû virÀgnyelven Ãgy a sze-
relmeit, hogy gyorsabban l¡ktessen tûle a hallgatÂ-olvasÂ v¢re. Naturalizmusok sehol
nem esnek, kiv¢ve talÀn a testnedvek ÀradÀsÀt, amelynek nagy kedvvel engedett tollÀn
is szabad folyÀst. Laforgue persze nem türhette a szabadossÀgot sem a nyelvtan, sem
a testi ´r´m´k birodalmÀban, kigyomlÀlta hÀt ezt a szabadon burjÀnzÂ kertet. Vala-
hogyan Ãgy, ahogy KosztolÀnyi ESTI KORN°L-jÀban t¡nteti el Gallus, àa müvelt, de rossz
Ãtra t¢velyedett müfordÁtÂÊ az ´sszes elmozdÁthatÂ ¢rt¢ket az eredeti sz´vegbûl (14. feje-
zet). Laforgue legsikeresebb sz´vegpurgÀlÂ vÀllalkozÀsa m¢gsem az ÀtÁrÂsdi-kihagyÂs-
di, hanem a kipontozÂsdi, a kipontozÀs technikÀjÀnak perverz alkalmazÀsa. ý ugyanis
szÀmos helyen folytatja Casanova mondatÀt pontokkal olyan helyen, ahol az eredeti-
ben a mondat v¢get ¢r! Ez a sanda sokat sejtet¢s rendkÁv¡l sikeresnek bizonyult az
EML°KIRATOK hatÀst´rt¢net¢ben: fûleg XIX. szÀzadi cenzorÀnak k´sz´nheti Casano-
va, hogy parÀzna hÁrbe keveredett, mivel az û sz´vege becs¡letes XVIII. szÀzadi, ro-
kokÂ virÀgnyelven megfogalmazott eml¢kirat, amely mindent k´r¡lÁr, ¢s semmit sem
mond ki trÀgÀrul, de nem c¢lozgat k¢t¢rtelmüen meg nem t´rt¢nt, legfeljebb cenzori
fejekben kavargÂ malacsÀgokra.

A francia nyelvhelyess¢g k¢rd¢se is meg¢rdemelne egy hosszÃ kit¢rût, mert nem
v¢letlen, hogy ¢ppen franciÀul, de nem klasszikus t´k¢letess¢gü, hanem italianizmu-
sokkal Àtszûtt, ¢lû nyelvi fordulatoktÂl tarkÀllÂ francia nyelven, casanovÀul szÂlal meg
ez az eml¢kirat. MagÀbÂl a sz´vegbûl kider¡l, mekkora mügonddal alakÁtotta ki a szer-
zû a sajÀt franciasÀgÀt ¢s rontotta vissza nyelvtudÀsÀt, amikor rÀd´bbent, hogy ha tÃl
t´k¢letesen besz¢l franciÀul, senki nem fogja ¢rt¢kelni, hogy û olasz, aki csak megta-
nult ezen a nyelven, nem pedig sz¡letett francia. Tehets¢ges sz¢lhÀmos k¢pes minden
mondatÀban ¢rz¢keltetni, hogy û milyen nagy teljesÁtm¢nyt visz v¢gbe, amikor fran-
ciÀul mes¢l, a legszebb p¢lda erre Casanova franciaäolasz stÁlusa. Laforgue ezt a nagy
mügonddal kicsiszolt idegens¢get gyalulta bele a maga ¢rdektelen, bÀr hibÀtlan,
XVII. szÀzadi francia normÀkat tiszteletben tartÂ sz´veg¢be. A francia nyelv vÀlasztÀ-
sÀnak k¢rd¢se XVIII. szÀzadi eml¢kÁrÂk eset¢ben amÃgy is bonyolult, sokÀgÃ prob-
l¢ma, el¢g talÀn csak II. RÀkÂczira utalni, aki EML°KIRATAI-t szint¢n franciÀul ¢s szin-
t¢n nem klasszikus, sz¢p francia stÁlusban Árta meg, ¢s nem Áratta Àt a sz´veg¢t egyetlen
francia titkÀrÀval sem. Casanova egy¢nis¢g¢nek, identitÀskeres¢s¢nek ¢s rugalmassÀ-
gÀnak sz¢p p¢ldÀja az, ahogyan franciÀul ¢ppolyan jÂl megtanult besz¢lni ¢s Árni, mint
latinul vagy olaszul, m¢gsem hagyta feled¢sbe mer¡lni, hogy û olasz, sût velencei. Amit
Laforgue kalandorunk ¢lûszÂk¢nt pergû, talÀnyos-szÂvirÀgos, franciaäolasz stÁlusÀval
müvelt, azt bünt¢nynek kell minûsÁteni, de a sors irÂniÀja ezÃttal is igazsÀgot szolgÀl-
tatott: a cenzor ä sunyi sejtet¢seivel, ¢melyÁtû Àt- ¢s beleÁrÀsaival ä Ãjra csak Casanova
malmÀra hajtotta a vizet, mert ettûl lÂdult meg igazÀn a viktoriÀnus kori olvasÂk fan-
tÀziÀja, egyre n´velve a legendÀt.



A àmagyar CasanovaÊ
A francia ¢s n¢met nyelvter¡let cenzorai derekas munkÀt v¢geztek Casanova ¢rdek¢-
ben az °LETEM T¹RT°NETE ¢lvezetes ¢s ¢let´r´mtûl duzzadÂ sz´veg¢nek megnyirbÀ-
lÀsÀval. çm a magyar sz´veghamisÁtÂknak (fordÁtÂknak, vÀlogatÂknak, ÀtÁrÂknak) sem
kell sz¢gyenkezni¡k: szeg¢ny Casanova nem ismerne magÀra a magyar sz´vegekben,
bÀr legendÀjÀnak bizonyÀra ´r¡lne. A sz´veghamisÁtÀs talajÀn virÀgzik legszebben a
mÁtosz, ¢s e t¢ren Casanova fel¡lmÃlhatatlan. ögy meg tudja ihletni fordÁtÂit-vÀloga-
tÂit-kiadÂit, hogy azok vÀllvetve ¢pÁtik a legendÀkat. Mint mÀr emlÁtettem, az 1873ä
75-´s, magÀt teljesnek gondolÂ ¢s hirdetû kiadÀs siralmas tÀkolmÀny, ¢s a k¢sûbbi sz´-
vegek sem sokkal k¡l´nbek. Mivel egy k¢sûbbi fordÁtÀs sem t´rekszik teljess¢gre, ha-
nem mindegyik k¡l´nb´zû szempontok szerint vÀlogat, minden azon mÃlik, mit sze-
meznek ki a fordÁtÂk a hatalmas anyagbÂl, ¢s hogyan magyarÁtjÀk meg a vÀlasztott
r¢szeket. Nem tÃl nagy lelem¢nnyel, a vÀlogatÂk t´bbs¢ge nûi nevek ¢s kalandok sze-
rint csoportosÁtja anyagÀt (ilyen az 1874. ¢vi CASANOVA SZERELMI KALANDJAI cÁmet
viselû kiadvÀny, az 1899ä1905-bûl valÂ gyüjtem¢ny, az 1912., majd 1914. ¢vi Tevan
KiadÂnÀl megjelent f¡zet, illetve TakÀcs MÀria Àtdolgozott-ÀtÁrt CasanovÀja 1925-bûl).
T´bbsz´r megjelent k¡l´n az Âlomb´rt´nbeli sz´k¢s t´rt¢nete (1929-ben Moly TamÀs
fordÁtÀsÀban VELENCE ñLOMKAMRçIBAN cÁmen, 1968-ban ZsÀmboki ZoltÀn vÀltoza-
tÀban SZ¹K°S AZ ñLOMB¹RT¹NBýL cÁmmel), de a hamisÁtÂ vÀlogatÀs ter¢n a AurÂra-
sorozat 1960-as k´tete viszi el a pÀlmÀt, amelyhez KolozsvÀri Grandpierre Emil Árt
elûszÂt. °n ¢letemben elûsz´r ebben a vÀlogatÀsban talÀlkoztam Casanova figurÀjÀval
¢s sz´vegeivel. Mondhatom, nem ¢rtettem, mitûl olyan hÁres ez a kizÀrÂlag jelent¢k-
telen diplomÀciai bonyodalmakkal foglalkozÂ, nûkre rÀ sem n¢zû szerzû, akinek ak-
kora legendÀja van. Ha Laforgue-ot jogos kasztrÀlÀssal vÀdolni, akkor ez a k´tet isko-
lap¢ldÀja a kiher¢l¢s finom, szocialista vÀltozatÀnak. Az EML°KIRATOK sokezernyi ol-
dalÀbÂl siker¡lt ´sszevÀlogatni azokat a diplomÀciai-politikai ¢rdekess¢gü anekdotÀ-
kat, amelyek a sz´veg´sszef¡gg¢sbûl, azaz a szerelmi ¢s p¢nzszerz¢si kalandokbÂl ki-
szakÁtva, kellûen sz¡rkÁtû, filolÂgiailag pontosnak ÀlcÀzott fordÁtÀsban k¢pesek a leg-
elvetem¡ltebb olvasÂk kedv¢t is elvenni CasanovÀtÂl. FilolÂgiailag az¢rt nem pontos
a magyar sz´veg, mert 1960-ban m¢g kizÀrÂlag a balosÁtott, kiher¢lt Laforgue-vÀlto-
zat Àllhatott a fordÁtÂ rendelkez¢s¢re, aki Ágy is bravÃrt hajtott v¢gre; ami Laforgue-
nak nem siker¡lt, azt û megvalÂsÁtotta: unalomba fullasztotta a vilÀgirodalom legmu-
latsÀgosabb eml¢kÁrÂjÀt! Azt a CasanovÀt, aki Szerb Antal kedvencek¢nt ker¡lt bele A
VILçGIRODALOM T¹RT°NET°-be (R¢vai, 1942. II. 134ä137.): àHatalmas terjedelmü k´ny-
ve a boldog XVIII. szÀzadnak, az ancien r¢gime ¢des ¢let¢nek legsokoldalÃbb, legplasztikusabb
eml¢ke. Casanova tulajdonk¢ppen nem ¢rt rÀ, mint a rokokÂ reg¢nyek ¢s szÁnmüvek szerencs¢s
hûsei, hogy csak szerelemmel foglalkozz¢k; szeg¢ny ember volt, meg kellett ¢lnie valamibûl, ¢s a
XVIII. szÀzad legjellegzetesebb p¢nzkeresû mesters¢g¢t vÀlasztotta, kalandor lett.Ê (135.) Szerb
Antal mÀsutt is megragadott minden alkalmat, hogy CasanovÀt dics¢rje, mint legked-
vesebb ÁrÂjÀt, ¢s Giovanni Comisso VELENCEI K°MEK cÁmü, 1943-ban magyarul is ki-
adott k´nyvecsk¢je elûszavÀban Ãjra àhalhatatlanÊ-nak minûsÁti az EML°KIRATOK-at,
¢s Ágy mutatja be a szerzût: àCasanova, a XVIII. szÀzad legmulatsÀgosabb kalandora ¢s leg-
kitünûbb ´n¢letrajzÁrÂja, Velenc¢ben sz¡letett, itt ¢lte ifjÃsÀgÀt, ¢s itt t´rt¢nt meg vele leghÁresebb
kalandja: sz´k¢se a b´rt´nbûl, az ñlomkamrÀkbÂl.Ê (öjrak´z´lve: Szerb Antal: A VARçZSLñ
ELT¹RI PçLCçJçT. Magvetû, Bp., 1978. 259.) Szerb Antal egy¢bk¢nt le is fordÁtotta az
EML°KIRATOK-at, illetve annak egy r¢sz¢t (a hagyat¢kbÂl a k´zelmÃltban elûker¡lt egy
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fordÁtÀst´red¢k). Az °LETEM T¹RT°NETE elej¢rûl az ´sszes fontos t´rt¢netet lefordÁ-
totta (´sszek´tû sz´vegekkel helyettesÁtve a kihagyott r¢szeket), eg¢szen az Âlomb´r-
t´nbûl valÂ sz´k¢sig, amelynek a k´zep¢n a k¢zirat f¢lbeszakad. (A Petûfi Irodalmi
MÃzeumban ûrz´tt 391 oldalas k¢ziratrÂl lÀsd az eddig megjelent egyetlen szemel-
v¢ny bevezetûj¢t a 2000 cÁmü folyÂirat 1995/12. szÀmÀban. 19.)

Szerb Antal ûszinte rajongÀsa a sokak Àltal len¢zett kalandor-ÁrÂ, illetve ÁrÂ-kalan-
dor irÀnt csak egyik, bÀr f¢nyes fejezete a àmagyar CasanovaÊ-legendÀriumnak. A til-
tÀs-csonkÁtÀs itt is megteremtette a legendÀk keletkez¢s¢hez kedvezû tÀptalajt, ¢s bÀr
mindmÀig hÁjÀval vagyunk hiteles, de valÂjÀban hamisÁtott sz´vegeknek is, a magyar
irodalom bûvelkedik a legk¡l´nb´zûbb müfajokban Árott ¢rdekes àCasanova-müvekÊ-
ben: RudnyÀnszky GyulÀtÂl Illy¢sig, KrÃdytÂl MÀraiig.

A àmi CasanovÀnkÊ oly m¢lyen gy´kerezik a tudatalattiban, annyira a nosztalgia a
legenda ¢ltetû forrÀsa, hogy mÀr a nemzeti ´nismeret szempontjÀbÂl is sokat Ág¢rne
a Casanova-mÁtosz magyar hajtÀsainak feldolgozÀsa (ide¢rtve a k¢pzûmüv¢szeteket,
az operÀt ¢s operettet, tovÀbbÀ a filmet is). EzÃttal a teljes casanoviÀda helyett Heltai-
nak egy eddig kev¢ss¢ ismert novellÀjÀt szeretn¢m id¢zni, egyr¢szt az¢rt, mert nem
szerepel a nyilvÀntartott Casanova-feldolgozÀsok k´z´tt (Kozocsa SÀndor 1963ä64-
ben k¢sz¡lt Casanova-bibliogrÀfiÀja sem emlÁti), mÀsr¢szt ́ n¢letrajzi ihlet¢sü, ¢s v¢g¡l
az¢rt, mert sz¢pen mutatja, mi¢rt szereti annyira a àmagyar l¢lekÊ a libertinus ÁrÀsokat.

Az íRñK, SZíN°SZNýK °S MçS CSIRKEFOGñK cÁmü k´tet (Nyugat, 1910) utolsÂ cik-
lusa a PçRIZSI EML°KEK, ebben szerepel a K¹NYVEK K¹Z¹TT. Az ÁrÀs hûse egy fiatal
ÁrÂ, aki egyes szÀm elsû szem¢lyben mes¢li el a rÂla szÂlÂ anekdotÀt. Egy pÀrizsi
antikvÀriumban kesereg magyar mÂdra, ami¢rt a legjobb k´nyvek a legdrÀgÀbbak is
egyben, ¢s ami¢rt magyar ÁrÂ mindig csak sÂhajtozik a drÀga-jÂ k´nyvek utÀn. (Meg-
jegyzendû, hogy mai m¢rc¢vel m¢rve a szeg¢ny fiatal ÁrÂ nem igazÀn szeg¢ny, mert
kint sajÀt kocsija vÀrja, a bakon kocsissal...) Lassan m¢gis siker¡l kivÀlasztania n¢hÀny
r¢gi, sz¢p, sût el¢rhetû Àron kaphatÂ k´nyvet, amikor egy ragyogÂ szûke h´lgy robban
be a boltba, ¢s izgatottan k´veteli a k´nyvÀruson z´ld maroquinbe k´ttetett Casano-
vÀjÀt. Kider¡l, hogy a sz¢p fiatal nû egyÃttal gazdag ¢s nagy bibliofil, ¢ppen a libertinus
ÁrÂk munkÀinak egyik legkivÀlÂbb ismerûje ¢s gyüjtûje. Megtetszik neki a fiatal ma-
gyar ÁrÂ szÀmÀra kik¢szÁtett hÀrom k´tet, amÁg vÀrakozik a àCasanovÀjÀraÊ, ¢s a k¢t
vevû szÂba elegyedik. Az ifjÃ magyar v¢g¡l gÀlÀnsan Àtengedi a kiszemelt k´teteket,
cser¢be szabad belepillantania a k¡l´nleges, dÁszÁtett Casanova-kiadÀs (a br¡sszeli Ro-
zez-f¢le kiadÀs) pikÀns metszeteibe. Addig-addig n¢zegetik a sikamlÂs k¢peket, amÁg
odak¡nn elered az esû, ¢s az ifjÃ h´lgy tanÀcstalan, hogyan szÀllÁtsa haza kincseit a
Parc Monceau melletti otthonÀba. (Neki bezzeg nincs kocsija ¢s kocsisa.) A gÀlÀns ma-
gyar Ãjra a segÁts¢g¢re siet, kocsijÀt felajÀnlva, term¢szetesen haza is kÁs¢ri, ¢s Ãtk´zben
az erotikus irodalom jeleseirûl folyik a tÀrsalgÀs: Sade mÀrki, Nerciat, Restif ker¡l szÂ-
ba. A bÂdÁtÂ illatokat ÀrasztÂ sz¢p fiatal nû addig emlegeti a szabados k´nyveket, hogy
a szeg¢ny magyar ÁrÂ elveszti a fej¢t, ¢s meg akarja csÂkolni. Megd´bben¢s, botrÀny,
a h´lgy azonnal kiszÀll, ¢s csak a kocsi hÀgcsÂjÀrÂl szÂl vissza:

à...A f´l¢nyes pÀrizsi nû megvet¢s¢vel, t´nkresilÀnyÁtÂ mosolyÀval vÀgta oda nekem:
ä Magyar!
Ebben a szÂban minden benne volt. °reztem, hogy m¢giscsak feh¢rre meszelt szerecsen vagyok,

akit csak meg kell cirÂgatni a vizes kef¢vel, hogy a jÂ ´reg hazai bûr napvilÀgra bÃjjon.
Kin¢ztem a kocsibÂl. A fiatal h´lgy gyalog ment tovÀbb az esûben, hÂna alatt Casanova br¡sz-

szeli kiadÀsÀnak hat k´tet¢vel ¢s mind a szÀz´tven erotikus metszettel.Ê (Heltai, i. m. 137.)
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