Casanova Magyarországon
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SÁNDOR

Nevének első magyarországi említése elvész a XVIII. század homályában.
Annál élénkebben élhetett az akkori Magyarország és magyarság képe az ő emlé
kezetében, hiszen Memoire-jainak bizonysága szerint, gyakran fordult meg ma
gyarok, diplomaták és katonák, mágnások és kalandorok társaságában. Rend
kívül melegen emlékezik vissza Mária Teréziának arra a (talán testőr) kapitányára,
akinek Henriétte-t köszönhette. Azonban csalódottan írta, hogy a királynő
virágkorában a szenteskedés odáig fajult, hogy „azokat a szerencsétleneket, akik
bájaikkal és szerelmeskedésükkel üzérkednek — a történelmi Magyarország vég
várába — Temesvárra kell küldeni". Bécsi kalandjai során beszámolt arról, hogy
egy milánói táncosnő lakásán megismerkedett Erdődy Kristóffal és Kinsley her
ceggel. Bécsből már csak egy ugrás Pozsony, ahová 1783-ban el is jutott: „Vais
báró néhány szép kisasszony társaságában kirándulásra hívott Pozsonyba".
Az újabb kutatások fényénél már nemcsak Henriette kapitányáról és a
pozsonyi esetről tudunk, hanem állítólagos „huzamosabb magyarországi tartóz
kodásáról" is. Held Albert budapesti hírlapíró buzgólkodásának köszönhető, aki
„kinyomozta" és 1913-ban a Pesti Hírla'ph&xi közzétette „Casanova Magyar
országon" c. cikkében a magyarországi tartózkodás addig ismeretlen részleteit.1
Forrásaink alapján állítólagos első fordítójának, Zech József Waldemarnak kilété
ről sem tudunk bővebb felvilágosítással szolgálni (biobibliográfiáink nem ismerik!),
sem a „fordítás"-ról, melynek semmiféle könyvészetben vagy levéltárban nincsen
nyoma. Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy a nevezetes cikk írója által is
mertetett első magyarországi Oasanova-k.önyv csak misztifikáció, kegyes irodalmi
csalás, amilyenre mind a külföldi, mind a hazai irodalomban számos példa kínál
kozik. Ezt a gyanúnkat igazolja az is, hogy az újságcikk szerzője egyhelyütt azt
írja „adataimat részint Zech művéből, részint saját jegyzeteimből merítettem".
Ennek a legendás magyar nyelvű Casanova-fordításnak a részletes bemutatása,
mint korai adat tarthatna érdeklődésünkre számot, mert ha valóban létezett,
abban az esetben az első magyar nyelvű Casanova-mű a nemzetközi fordítások
sorrendjében az igen imponáló 15. számú helyen szerepelne!2 A magyarországi
tartózkodás kérdését tehát csak akkor lehet tisztázni, ha a Memoire-ok. szövege
teljes egészében már megjelent.
Eddigi kutatásaink alapján Casanova nevét irodalmunkban első ízben, 1859ben Jókai Mór írta le az Üstökös hasábjain K . . . s M . . . n [Kakas Márton] álnév
alatt közölt Első az etiquette c. szatirikus rajzában, amely egy év múlva belekerült
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a Dekameron X. kötetébe is. Kárpáthy Abellino feleségül veszi régi kedvesét: azúj otthonban „az elfogadási terem egész elegantiával volt bútorozva; a falakon
acélmetszetek, de nem azok a hajdani Casanova-félék. . .", amik nyilván erősen
emlékeztettek volna „chére Ninon" múltjára. 3
Ha a realitások talaján maradunk, és úgy vizsgáljuk a magyarországi Casa
nova-nyomokat, akkor sincs okunk lemaradástól tartani, hiszen az 1873—75
között megjelent, valóban első magyar nyelvű Cascmom-fordítással4 nemcsak az
első olasz (1880), de az első angol (1892) fordítást is megelőztük. Ennek teljes
eimé: „Seingalti Casanova Jakab emlékiratai és kalandjai. Fordította: Halasi 0. . .
Lipcse Köhler K. F.-nél". Csupa félrevezető adat: megjelenési helyül Lipcsét
tünteti fel,5 ugyanakkor a belső impresszum határozottan bizonyítja, hogy a
munkát Budapesten, a Wcdianer nyomdában állították elő. Az idegenben való
megjelenés fikciójával a mű érdekességét óhajtották felkelteni. Ugyanez vonat
kozik a fordítóra is: a címlapon feltüntetett nevet egyetlen hazai biobibliográfia
sem ismeri, valószínű, hogy ma már kideríthetetlen álnév, amit az egyes füzetek
lilaszínű borítólapján levő előfizetési felhívás is bizonyít. Az első magyar Casanovafordítás 22 füzetben folyamatos lapszámmal ellátva 3285 oldal terjedelemben
jelent meg. Az I. kötetet „a fordító előszava" vezeti be, mely egyben az első
magyar nyelven írott tanulmány Casanováról. A fordító jegyzetei után követ
kezik Casanova terjedelmesebb előszava, majd 119 fejezetben a fordítás szövege,
amit „Ligne herceg töredékes jegyzetei Casanováról" követ. Az első Casanovafordítás stílusa nehézkes, néhol a homályosságig zavaros, ami arra vall, hogy a
fordító a német szöveget sem értette meg teljesen (a Brockhaus-féle kiadást
használta, Lipcse 1822—28). Bár a fordítás a legjobb akarattal sem nevezhető*
műfordításnak, mégis nagy hatása volt Casanova magyarországi népszerűsítése
terén.
Még le sem zárult ennek a fordításnak sorozatos megjelenése, amikor — nyil
ván a sikeren felbuzdulva — a következő, 1874. évben, egy magát megnevezni
nem akaró fordító tollából napvilágra került a Casanova szerelmi kalandjai, cím
lapján hangsúlyozottan jelezve, hogy „franciából". A címlap belső oldala és a
hátsó borítólap kiadóként csak annyit tüntet fel, hogy „nyomatott Buschmann
Ferenc könyvnyomdájában". 6 Ez a kiadás az első, legalább képes borítólapját
tekintve, illusztrált magyar Casanova-könyv. A szignálatlan kép egy közép
kori (!) lovagot ábrázol, amint a csatatérről hazatér, s tollas kalapját a földre
dobja, majd térdre borul imádottja előtt, aki viszont egy biedermeier stílusban
készült díványon gyöngéd kézsimogatások közepette fogadja hódolóját. Ez a
címkép minden, csak nem casanovai. A könyv 24 fejezetre zsúfolja a Memoire-ok
anyagát, s teszi mindezt 257 oldalon. Az átültetés régies, de valamivel sikerültebb,
mint az első fordítás.
Az 1880-as években akadt egy magyar költő — Budnyászky Gyula —- aki
Casanova álnévvel7 jelentetett meg enyhén erotikus verseket és novellákatIlyen irányú költeményeit kezdetben a magyar Figaro (1883—1906) c. élclapban,.
majd 1888-ban külön kötetben is kiadta Casanova versei címmel. Az író versköteté
nek sikerén felbuzdulva a következő évben Casanova novellái c. kötetben egy
csokor elbeszélést is összegyűjtött. Ez a 15 rövidebb-hosszabb novella sem a szelle
mességben, sem formai szempontból nem éri el a verseket.8
1891-ben a Budapesti Hírlap közölte az első (szignálatlan) újságcikket: a.
Casanova fogságá-ba,n az író beszámolt arról, hogy Itáliában megjelent műveinek
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118. (?) kiadása, s részletesen ismertette börtönből való szökésének históriáját
saját elbeszélése alapján.9 Casanova szökésé-t tárgyalja Tóth Béla méltán híres
könyvében, a Mendemondák-bsni.10
Alig telt el három év a Casanova-cikk megjelenése óta s Ruzitska Ármin
kiadóvállalata új fordítás-gyűjteménnyel jelentkezett: Casanova Emlékiratai
(Casanova szerelmi hőstettei) címmel (1894.)11 A tíz nyomtatott ívre terjedő válo
gatást a fordító nevének feltüntetése nélkül hozták forgalomba. 15 fejezetre osztja
a Memoire-okdbt, s a következő részleteket tartalmazza: Bettina, Lucie, Nanette és
Marton, A szép bérlőnő, Lucrecia, Cecil, Marina, Bellino, Catinella, Mile Quinson,
O'Morphi, Vesian kisasszony, Farsang Velencében, Tonina, Barbarina, Lia, a
szép zsidóleány, végül a farsangi bohóságok. A fordítás az addigak közt a leg
gördülékenyebb .
A századfordulón (1899 és 1905 között) jelent meg a Memoire-ok a Rubinstein
I. cég kiadásában négy kötetben Endrei Zalán (1870—1933)12 író fordításában
(a 4. kötet nem jelzi a fordító nevét.) „Díszkiadás képekkel"—hirdette a könyvet
a kiadó. A művet Casanova előszava vezeti be, s 165 fejezetre osztva az anyagot,
elsősorban a szerelmi részekkel tarkítja, s a kortörténeti jellegű leírásokat mellőzi.
Végül a „Befejező soroF'-ban rövidítve közli Ligne herceg tanulmányát. Ez a
fordítás is, mint az 1873-as, füzetekben jelent meg.13 A rövidített, erősen átfésült,
de elég jól olvasható fordítás rutinos író kezére vall. Az első fordítás (a Halasiféle) szemelvényes szöveganyagát, mint nyersfordítást stilizálta, módosította,
és gyúrta át modernre.
A Jövendő c. irodalmi és politikai folyóirat (Bródy Sándor lapja) második
évfolyamának (1904) 11. számában Ruttkai György hírlapíró tollából jelent meg
magyar nyelven az első komolyabb hangvételű cikk Casanová-ról: azzal indítja
el gondolatsorát, hogy a ,,hírhedt saintgalti lovag még mindig él az emberiség
emlékezetében. Rossz szolgálatot is tenne az igazságnak, aki a nevezetes kalandor
személyét kisebbítené, és erkölcsi vonatkozásai miatt pálcát törne Casanova, az
ember fölött, aki korának legszellemesebb és legérdekesebb férfiai közé tartozott",
majd részletesen tárgyalta hőse életét, lényegében az akkor ismert források
(Victor Ottomannva, és J. F. Meier-re hivatkozik) alapján.14
Az új század hajnalán, 1902-ben ismét megjelentek a Memoire-ok Rozsnyai
Károly kiadásában, „művészi kivitelű képekkel". A kiadó kalendáriumok, is
meretterjesztő művek és főleg ponyva-kiadványairól volt ismert. A címlap érde
kessége a fordító megjelölése: „fordította Szász Károly", a jeles költő és műfor
dító, a hazai műfordítás történetének egyik úttörő klasszikusa, a Divina Commediánsük, a Nibelungen Liednek, Shakespeare és Moliére remekeinek, és még könyv
tárra menő nyugati klasszikus írónak művészi tolmácsolója.15 A könyvet Casanova
előszava vezeti be, majd 14 fejezetben, a szöveget erősen megrövidítve, mutatja
be a Memoire-t: a gyermekkortól kezdődően, Teréz, Nanette és Marton, Lucia,
Lucrecia, Bellino, Melulla, Henriette, Krisztina, M. M. és 0. C , Tonina, Barbarina,
(a velencei kaland kimaradt!) Baretné, Lia, a szép zsidólány, hogy csak a főbb
állomásait idézzem a kiadványnak. A kötetet Ligne herceg Casanováról szóló
töredékes jegyzetei zárják. Az átültetés majdnem ponyvaian könnyed, nem érez
ni rajta a nagy műfordító kezének nyomát. (1907-ben változatlan borítékkiadása
jelent meg, úgy látszik, jó üzletnek bizonyult.)16
Faragó Jenő, a könnyű műfaj egyik hazai művelője, 1902-ben operettet
készített Casanova címmel Barna Izsó zenéjére. A súlytalan, háromfelvonásos, elő272

játékkal fűszerezett operettet a budapesti Népszínház az év október 11-ikén mu
tatta be.17 A „mű" részletesebb tárgyalására kár időt pazarolni. Felvonásokra
tördeli a casanovai életet kísérő kiemelkedő kalandokat, s olcsó szellemtelenségekkel kanyarít sületlen mesét: az első felvonás főhőse „Marion", a másodiké „Pom
padour", végül az utolsóé „Lia". Az „irodalmi" fércmű legbosszantóbb ízléstelen
sége, hogy drámaköltészetünk világhírű kincsének (Az ember tragédiája) szálló
igéiből orzott.
Mint kuriózumot említjük, hogy megállapíthatatlan helyen (talán Budapes
ten?) működő Casanova Verlag 1908-ban a következő címmel német nyelvű ob
szcén ponyva-kiadványt hozott forgalomba: Meine Tante Rési, Luft Éesi. Bordellbesitzerin in Budapest. Geschrieben von Ihrer Nichte Elise.18
Az első világháborút megelőző években indult Békéscsabán a Tevan
Könyvtár sorozat. Már a 8. füzetben Casanovával jelentkeztek. 1912-ben Révész
Andor fordításában került piacra a Szerelmi kalandok füzetke a címlapon I-el
jelezve, hogy a kiadó folytatni óhajtja. A címlap jelzi, hogy a sorozat a „Flammarion-féle, Les grands écrivains classiques c. kiadásból készült". A Memoire-ok
anyagából csak egy-egy nő alakját és a vele kapcsolatos szerelmi kalandokat
ragadta ki, fejezetei: Bettina, Lucia, Nanette és Márta. Két évvel később (1914)
a Tevan cég „Könyvtár"-ának 38. számaként kiadta a II. füzetet, ugyancsak
Révész fordításában; ez a következő részeket tartalmazza: A kedvező vihar, Luk
récia, Bellino. Mindkét füzet fordítása sikerült, könnyen olvasható.19
A Nyugat folyóirat az 1911. év nyarán folytatásokban közölni kezdte Fenyő
Miksa Casanova-esszéjét, amely az év nyarán a Nyugat Kiadó gondozásában
Falus Elek művészi borítólapjával könyv alakban is megjelent. A tanulmány a
sajtóban élénk visszhangot váltott ki: Radványi Kálmán a katolikus szemléletű
Élet folyóiratban erkölcsi szempontból kifogásolja tematikáját, bár kénytelen
megállapítani, hogy Casanova „önéletrajza a XVIII. század Európájának leg
közvetlenebb, leghűbb rajza. Korát izzó egyénisége egész hevével áttombolta". 20
Mohácsi Jenő analízise a Pester Lloydh&n. sokkal találóbb: szerinte Casanova „már
régóta nem számít pornográf írónak". Igazat adunk abban is neki, hogy „aki
Casanovát csak pornográf kivonatokból, rosszul ismeri, az a Fenyő tanulmánya
által a világirodalom legcsodálatosabb remekéhez kap útmutatást". Ebből a
kritikából szereztünk tudomást arról, hogy az esszé egy (talán éppen Fenyő
Miksa fordításában!) tervezett, de soha el nem készült teljes Casanova-ki&dás
bevezetése.21 A Nyugat folyóirat, melynek kiadója a teljes Casanova bemutatását
tervezte, Laczkó Gézát kérte fel ismertetésre: „öröm Fenyő könyvével átvágtatni
ezen az életen."22
Még alig fejezte be a Nyugat Fenyő tanulmányának közlését, a szerző máris
Docteur Guéde Casanova-tanulmányáról írt új, érdekes cikkel jelentkezett, amikor
a francia kutató dolgozatait ismertette: „a legöregebb casanovista kötetben gyűj
tötte össze tanulmányait s kézirat gyanánt megküldötte mindazoknak, akikről
tudta, hogy a velencei kalandor életével és élete művével foglalkoznak".23 1913ban ugyancsak a Nyugat közli Fenyő „Casanova levelei"-vő\ készült beszámolóját
Aldo Ravä és Gustav Gugitz kiadványáról (Casanova's Briefwechsel); itt írta, hogy
„akikkel levelezett: államférfiak, hadvezérek, írók, színészek, nagyvilági és fél
világi nők, kalandorok, uzsorások, kerítők, stb. akkoriban körülbelül, a társa
dalom' volt". 24 Fenyő a levélgyűjtemény anyagát felhasználva, még abban az
évben színes újságcikkben számolt be Casanova barátnői-ről Az Újság hasáb18 Évkönyv
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jain.25 A nevezetes levélpublikációról a Pester Lloyd 1913-i évfolyamában Otto
Pich osztrák hírlapíró írt eszmefuttatást. Szerinte Casanovát még mindig nem.
tartják igazi írónak, pedig nemcsak a memoárokban, de tudományos műveiben,
és főleg leveleiben ragyogó írói tehetséget árul el.26
Tóth Béla, a Magyar Anekdotakincs gyűjtője, írta az első Casanovával szóló
magyar elbeszélést, A dogaressá-t. 1913-ban A boldogasszony dervise gyűjtemény
hangulatos miniatűr novella-remeke ez: az írót, aki betegen fekszik velencei szo
bájában, szépapja meglátogatja és visszavarázsolja a múltba. Felöltözteti kora
beli ruhába, haját csigába csavartatja, bajszát lenyíratja, és gondolán viszi Marco
Pesaro báljára. A társaságban a bemutatások során eléjük toppan Casanova..
Később megjelenik a doge is, ragyogó ifjú feleségével. A társaság két részre
oszlik: Casanova a dogaressával a kártyaszobában próbál szerencsét, de amint
egy óvatlan pillanatban a szépasszony vállát megcsókolja, kitör a botrány —„kint, szűk, sötét csatornák vizén egy gondola csúszott, orrán, a bárd mögött a
kis vörös lámpa, a tizek tanácsának jele. Ezt is láttam, és azt is, hogy az ólom
födelek alatt becsapódott az ajtó" 27
A Hét közölte 1913 májusában Kárpáti Aurél Jacopo meséje c. elbeszélését28— mintegy a Pesti Hírlapban megjelent Casanova Magyarországon cikk költőimetamorfózisát29 —- a velencei börtönből éppen kiszabadult Casanováról. A ke
retes elbeszélés hőse Budára érkezik, hogy köszvényét gyógyítsa. A szerb kocs
máros lányát azonnal szerelmi lángra lobbantja — este egy budai kastélyban
meglátogatja régen elhagyott szerelmesét —, másnap a kocsmároslányt akarja
megszöktetni, de annak vőlegénye útközben feltartóztatja őket és a lovagot
összeszurkálja —• „felgyógyulása után Jacopo sietve elhagyja Budát és később,
memoárjaiban meg sem emlékezett a szép Kostjics Száváról". Az elbeszélő'
ábrázolás mellett magyar költőt, Hangay Sándort is megihletett a Casanova énekel
(1914) c. költeményben.30
Az első világháborútól kezdve fokozottabban foglalkoztatta íróink fantáziá
ját Casanova alakja: Krúdy Gyula frazeológiájában szerepelt talán a leggyakrab
ban a casanovai motívum. Amikor színpompás regénye, A vörös postakocsi meg
jelent, Ady Endre lelkesen fogadta a Nyugatban: „Krúdy eldalolta tegnapi ifjú
ságának boszorkányos muzsikájú dalát. A vörös kocsi nemcsak a tegnapnak, a pest
budai bizarrságnak, s az emlékezésnek szimbóluma, de a Krúdy-regény — ha.
ugyan regény — nagy társadalomtalanságáé. Azokról és úgy, akikről és ahogyan
Krúdy ír, csak az írhat, akinek társadalmi rangja tisztázatlan, s állandóan a najridíjas és az Úristen között libegő. Csak ez látja meg és kedveli a társadalom leg
hívebb reprezentálóit, azokat tudniilik, akik a társadalmon kívül bitangolnak.
De könnyes, drága, gyönyörű könyv ez mégis, úgy, ahogy írta, fölséges versvallo
más arról, miként teszik az álmok passzívvá a mai Casanovát". 31 Az 1915-ben
készült „Budai öregúr" őse, Mályfai sétapálcájáról megállapítja, hogy „sárga
elefántcsontból faragott kezet ábrázolt, amely irattekercset tartott finom, hosszúkörmű ujjai alatt. A ,Hordó'-nál, ahol Mályfai életéből annyi ideig elüldögélt,
amennyi ideig meghalni és újonnan születni lehetne, élt egy legenda, amely
szerint a sétapálca finom velencei nobile tulajdona volt az elmúlt századokban.
De talán Casanova, a rejtélyes lovag járt-kelt az elefántcsontkézzel kezében,
midőn lovag volt, nőket csábított, boldog és boldogtalan volt", vagy „egy dalárdái
ember a Casanova botját kezébe kapva az összes budai szobaleányokat és varró
nőket magáénak mondta szerdai estéken, mikor órásság helyett este dalos, éj274

félig regényhős volt". Egyik kis remekének, az 1920-ban Bécsben megjelent
Nagy kópé-n&k Antóniája azt vallja: „nem kérkedem, hogy én Casanova Jakab
szeretője voltam, hogy más név alatt éltem a földön, de a lelkem ma is egy démoni
nőé, aki királyok, költők és koldusok szeretője volt. . ." Még önéletrajzi regényé
ben Krúdy Gyula Látogatásai-b&n is arról vall, hogy ,,a könyvtáros mesemondásai
ban szerette magát néha ,ledegradálni' Casanova Jakabig, de ezt szelíd gúnnyal
vegyes szerénységgel tette, rendesen még a kocsmai előadás elején: — Dehát a
hasonló históriákat inkább olvassátok el Casanova könyveiben. Annak amúgy is
jobban hisz az utókor, mint nekem. . ," 32
A legnagyobb magyar nőíró, Kaffka Margit fantáziájában egy alkalommal
átvillant éppen nem hízelgő jelzővel kapcsolatban, a Casanovái motívum: az első
világháború végefelé, 1917-ben a Nyugath&n, majd könyv alakban is kiadott
Hangyaboly regényének bizarr jelenetét — fogadásból egy züllött vidéki potentát
éjszaka félmeztelenül betör egy apácaiskolába — a helybeli „szabadelvű" sajtó,
mint „casanovai léhaságot" intézte el.
1918-ban Kőhalmi Bélának jutott eszébe Könyvek könyve címmel 87 magyar
írót vallomásra bírni olvasmányairól, s azokat ankétszerűen összegyűjteni és köz
zétenni: ennek eredményeként derült ki, hogy Casanova Memoire-jai kedvelt ol
vasmánya volt a chansonok poétájának, Heltai Jenőnek; a színházi dramaturg
nak, Bálint Lajosnak, és az egyetlen magyar nyelvű Coscmova-monográfia szerző
jének, Fenyő Miksának. Ugyanezt a szellemi „kikérdezést" két évtizeddel később,
1937-ben az ankét szervezője megismételte Az új Könyvek könyvé-ben: ekkor
már 175 írót, művészt és tudóst vallatott olvasmányi ihletéről; ismét három író
emelt szót Casanova mellett: Ráth-Végh István, 33 Szerb Antal 34 és Trócsányi
Zoltán, Dosztojevszkij és Tolsztoj műveinek kiváló fordítója.35
Amikor Paul Wiegler világirodalomtörténetének magyar változata 1921-ben
Benedek Marcell átdolgozásában megjelent, friss és modern hangot hozott az
irodalom kissé állóvizekre emlékeztető berkeibe. „A francia szellem uralma"
fejezetben, mint egy oldalvágást, úgy intézi el Casanovát: „s a nápolyi Arlechino,
a tréfás Galiani abbé, aki párbeszédeiben, mint Voltaire ellenlábasa új megismeré
seket ír körül. Giacomo Casanova is itt élősködik ,Európa kávéházában', amint
Galiani Parist nevezi. Tanait Lucia, Marina, Henriette és a többiek ölelései közben
és fogságában fontolgatja, mikor már dühös, vén pulykakakas, Waldstein gróf
duxi palotájában megírja francia Memoireait."36
A magyar Casímom-érdeklődés jelentős fejlődésen ment keresztül: a korai,
kezdetleges, sőt pornografikus jellegű kiadványoktól jeles íróink és költőink veszik
egyre komolyabban, úgyannyira, hogy az 1925-ös kiadástól kezdve már a „ko
moly" Casanova lép előtérbe; sőt legutolsó fordításával kapcsolatban a kritika
már a szöveg túlzásba vitt komolyságát kifogásolta, és helytelennek tartotta a
kötet válogatásában a társadalmi elemek ilyen arányú kidomborítását.
A Világirodalom kiadó 1925-ben új, szemelvényes fordításban már ezt a
„komolyabb" igényű Memoire-ók&t jelentette meg. Ez az átültetés és válogatás
Takács Mária munkája volt. A könyvet rövid előszó és valamivel terjedelmesebb
utószó kíséri. Az előbbi 1925. ápr. 2-án, „Casanova kétszázadik születésnapján"
datálódik. „Emlékiratai nemcsak egy különös, színes és a maga naiv cinizmusá
ban megkapó egyéniség önvallomásait foglalják magukban, hanem az egész,
gazdag, mozgalmas, örvénylő és csillogó tizennyolcadik századot". A válogatás,
elveit így tisztázza: „az ominózus szerelmes históriákból kihagytuk ami a mai.
18*
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ízlést sérti, aminek nincs művészi, lélektani, kortörténeti érdekessége. Az úgy
nevezett kényes helyzeteket nem is ,sikamlósságukért' kell kihagyni, hanem unalmasságukért". A szöveg 27 fejezetben jutott olvasóközönségünk kezébe: kivona
tosan bár, de az egész művet szerencsés kézzel válogatva.37
A század húszas éveitől kezdve egyre erősödik és fokozódik nálunk a Casa
nova kultusz, mintha a múlt megkövesedett és hazug szemlélete, egycsapásra
eltűnne a történelem süllyesztőjében, és az „igazi" Casanova támadna fel. Takács
Mária fordítása is hangsúlyozza, hogy a „szennykiadások" után eljött az ideje a
komoly, a teljesség igényét, amennyire lehetséges, szem előtt tartó kiadásoknak. A
húszas évek speciális Casanova-színéhez tartozik Orbók Loránd Casanova színjá
téka, az IlCavaliere di Seingalt. Elsőnek Sidney Howard fordítja angolra Casanova
címmel, s 1923. szeptember 26-án a New York-i The Empire Theatre-ban adták elő,
Henriette szerepében Catherine Cornell-lel, Casanovát Lowell Sherman alakította;
olasz fordításban Le tappe delVamor címet kapta; végül 1930-ban spanyolul a
madridi Fontaiba színházban adták elő Francisco de Viu fordításában, majd
Servandó del Pilar stílusos fametszetes díszletterveivel meg is jelent. A színmű
ben Henriette és a magyar kapitány kalandját szövi komédiává, s az 1748 és 1770es évek eseményei köré csoportosítja a mese cselekményét.
Juhász Andor 1927-ben összefoglalta A világirodalom élettörténeté-t (a Révai
kiadó Új Könyvek sorozatában), s ebben a rokokó prózával hozta összefüggésbe
Casanovát: „vannak kedves nemzetközi szélhámosok, mint Cagliostro gróf, ellen
állhatatlan nőhódítók, mint Casanova. . ."38 Angyal Géza Az igazi Casanova c,
a Literatura 1927-es évfolyamában közölt cikkében volt valami friss szín: „a sze
relem egyszervolt mestere kiszállt évszázados sírjából és megint mindenütt jelen
való, ahol az élet színes tajtékot vet". 39 Hevesy Iván a Nyugatban Ivan Mosjukin
Casanova filmjéről írt figyelemreméltó glosszát.40
íróink és újságíróink Ca-scmom-kíváncsisága a következő évben újra jelentkezik
jól szerkesztett irodalmi bulvárlapunk, a Literatura 1928-as évfolyamának hasáb
jain, N. M. betűjellel ellátott Casanova a Tabánban közlése során.41 A „legenda"
Casanovát szakadó esőben bandukoló batarban mutatja be, amint éppen „eszébe
jutottak a párizsi éjszakák mantillás, selyemcipellős, csipkés, parókás, kényes
dámái, Pétervár sápadt, szőke, ékszeres szépségei, Velence szenvedélyes, éjhajú
leányai. . ." A cikkíró szerint a lovag reumáját jött gyógyíttatni Budára. 1928-ban
Róna Imre lefordította Artúr Schnitzler Casanova hazatérése c. regényét (a Pan
theon kiadó Színe-java sorozatában), melyet a kritika örömmel üdvözölt.42
Az évtized végén, 1929-ben Moly Tamás fordításában Casanova legizgalma
sabb kalandja került könyvpiacra Velence ólomkamráiban címmel. A Tolnai Simon
által kiadott, majdnem ponyvaízű könyvecskét rövid jellemzés vezeti be: „a sors
élénken labdázott vele, hol fenn volt, hol lenn, de mindig törhetetlen akaraterővel
s nagy élni vágyással". A velencei kiszabadulás mellett párizsi „bevásárlás"-át
is közölte, és még egy luganói „kalandot". A velencei menekülést 1946-ban ugyan
csak az ő fordításában ismét piacra dobták Szökés az ólomkamrákból borítékcím
mel, a Hungária Forintos Regénysorozatában is.
Századunk harmincas éveiben is nyilvánult meg érdeklődés az irodalomban
Casanova iránt. A már többször idézett Literatura 1932-ben Kürti György szelle
mes „riportját" közölte Az ismeretlén Casanová-ról; elég ha a hangzatos alcíme
ket megemlítjük, hogy a cikk „ismeretlen" anyagáról számot adjunk: Casanova
és Napóleon — A beteg vér: a lángész forrása — Voltaire és udvara —• Két zseni
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beszélget — (még mindig Voltaire) —• A szavalóművész (Orlandót adja elő Voltaire
előtt) — A második nap (Voltaire-rel) — Harmadik nap (ismét Voltaire-rel) —
A két olasz kalandor (Napóleon!)
1934 januárjának elején Berényi János a Budai Naplöh&n Az eltűnő Tabán
hajdani lovagja címmel43 arra a kérdésre, hogy Casanova járt-e Budán, határozott
igennel felel, mert mint a leghangsúlyozottabban állította, Casanova emlékiratai
nak addig ismeretlen példányát nemcsak látta, hanem olvasta is: „eredeti nyel
ven és terjedelemben olvastam ezt a művet és ebben írja le, hogy a Rácz Fürdő
közvetlen közelében lakott". A budai Casanova c. cikkében Vén budai Hárombék
Effendi álnév alatt Bevilaqua Borsodi Béla összefoglalta a kérdéssel kapcsolatos
tudnivalókat és megállapította, hogy Casanova „nem járt a Tabánban és mégis
bele fog kerülni Budapest város költészeti bibliográfiájába, doktori disszertáció^
kat írnak majd a tabáni Casanova mende-mondáról"44 A „legenda"-vita már le
szűrve jelentkezett Rexa Dezsőnek még abban az évben (1933) kiadott Tabán
monográfiájában: „a régi időben egy valaki lett volna csak, akiről sok szó esett
volna e könyvben, ha. . ." Ez a „valaki" Casanova, a „ha" pedig: ha valóban járt
volna a Tabánban. 45
A Párizsban megjelenő Dante (Revue de Culture Latiné) folyóirat 1937-es
évfolyamában Gáldi László Ultalie et les Italiens dans le román hongrois tanul
mányában Kemény Zsigmond történelmi regényét (Gyulai Pál) tárgyalva, a követ
kező módon von párhuzamot a mű egyik centrális alakja, az olasz kalandor Benno
és Casanova között: „La maniére dönt celui-ci trace le sort d'un vieux aventurier,
nőmmé Senno, fait presque pressentir la vieillesse de Casanova, telle qu'on la verra
plus tárd, dans une nouvelle inoubliable de M. Stefan Zweig".46
Ernőd Tamás a Barma c. hangulatokban gazdag poémában a régi olasz város
ról emlékezik:
„Ódon város. A levegőben
még leug a finom Eleur d'amour,
itt ül a szép francia hölggyel
seingalti Casanova úr". 47
Az évtized végén jelent meg Orpheus álnévvel a Széljegyzeteit Casanovához c,
regény (1939.) A szerző kilétét nem sikerült feloldani; a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedők szaklapjának, a Corvinának, közlése szerint a mű a „lefoglalt
és kitiltott sajtótermékek" listájára került.48 A Magyar Irodalmi Lexikon (HL
köt. Bp. 1965.) szerint a mű szerzője: Szentkuthy Miklós.
A budai kaland utolsóelőtti felelevenítője Lestyán Sándor, Pest-Budai Regélő,
1940-ben megjelent könyvének „Casanova" fejezetében ismét valóságosnak tartja
a tabáni tartózkodást: „az egész világ romantikus hőse, kalandor és lovag, női
szívek bálványa, bejárta egész Európát és volt a Tabánban is", 49 Egyébként még
ugyanabban az évben a Révainál jelent meg a magyar irodalom legérdekesebb
Casanováról szóló alkotása, Márai Sándor regénye, a Vendégjáték Bolzanóban*
A könyvnek óriási sikere volt: három év alatt öt kiadása és az elismerő bírálatoklégiója, de külföldön is derekasan megállta a helyét. Előttünk ismert fordításai
olasz (1941), cseh (1942), holland, német (1943), svéd (1944), finn (1946) és spanyol
(1950) nyelven jelentek meg, utóbbi Brachfeld Olivér fordításában Barcelonában
Musica on Florenzia címmel. Modern regényirodalmunk sajátos Casanova-szem
léletében fogant ez egyik legművészibb alkotásáról a következőket írtam a Con277

viviumh&n (Torino) megjelent VItalia nella letteratura narrativa ungherese tanul
mányomban: „II romanzo su Casanova di Alessandro Márai porta il titiolo di
Recita a Bolzano: la figura dell'avventuriero veechiotto e panciuto, fuggito dalla
prigione eludendo la vigilanza degli sbirri, con il suo sentimentalismo, con i suoi
modi di commediante, e ottima creazione tanto dal punto di vista dell'osservazione realistica, quanto da quello dell'invenzione letteraria". 50
Márai drámai feszültségű epikus művét két évtizeddel később Egy úr Velen
céből címmel dramatizálta és azt Washingtonban az Occidental Press 1960-ban
adta ki: a valóságban a regény nagy jeleneteit, amelyek önmagukban is zsúfolt pár
beszédet rejtettek, igen finoman rímelő jambusokra fordította. A szín 1756 egyik
téli éjszakáján a bolzanói Fehér Szarvas vendégfogadó emeleti szobájában pörög
le: a „játék" az emberi, itt Casanovái szerepjátszás magasiskolája. A drámai mag
egységesebb mint a regényben, s az írónak sikerült így a lényeget egy shakespeare-i
sűrítettségű dialógusba tömöríteni, amikor Párma grófja felkínálja feleségét
Casanovának, hogy egy éjszaka folyamán kápráztassa el és ábrándítsa ki az aszszonyt. 51
Igen jó szolgálatot tett Casanova megismertetése terén Szerb Antal, az író
és a fordító. A tíz magyar nyelvű világirodalomtörténet közöl egyedül ő tár
gyalta komolyan Casanova írói működését. (Babits Mihály európai irodalom
története még említésre sem tartja méltónak!) Saint-Simon-é mellett a leghíresebb
emlékiratként tiszteli, pedig a mű „hősét" erős kritikával nézi, amikor megálla
pítja, hogy Choderlos de Laclos kényes és művészi igényű nőcsábítója Casanovának igen kevés kalandját vállalta volna. Casanova sikereinek óriási többsége
„könnyű nő", . . . „de — fejtegeti tovább — emlékirata sokkal több, mint könynyű és érdekfeszítő szerelmi kalandok sorozata. Hatalmas terjedelmű könyve
a boldog XVIII. századnak, az ancien régime édes életének legsokoldalúbb, legplasztikusabb emléke".52 Szerb Antalnak a Casanova-kultusz szolgálatában ki
fejtett munkásságához hozzátartozik még, hogy 1943-ban Pongrácz Alajos társa
ságában magyarra fordítja Giovanni Commiso könyvét, a Velencei kémek-et
(Agenti seyretti Veneziani neV 700), a maestro kémkedéseiről írott tanúbizony
ságot, s művészi előszóval látta el ezt a szomorúan szép és igaz történeti könyvet,
melynek olvasása közben ott érezzük, mert benne lüktet, hogy „Európa histó
riájának szépsége és bánata sehol olyan közel nem jön a lélekhez, mint a Lagúnák
Városában". Egyébként Szerb Antal fordította Joachim von Kürenberg Tündöklő
asszony történelmi regény-korrajzát is (magyarul 1942-ben), s az izgalmas riport
regény „Casanova Duxban" c. fejezetét.
A Casanova-hagyomány később is értékes irodalmi emlékekre mutathat rá:
1946-ban az Officina Könyvtárban Stefan Zweig kitűnő esszéje H. Perci Eva
sikerült fordításában. A Magyar Irodalmi Lexikon szerint Arany ossy Pálnak
,,Casanova Párizsban c. regénye több nyelven megjelent", ennek azonban sehol
semmi nyomát nem találtuk. (I. köt. Bp. 1963. 59. 1.)
Vas István költői látomásában is fel-felvillannak casanovai motívumok: a
hangulatgazdag „Római pillanat''' egyik darabja vall erről a „Fra&ca&i"-b&n
„Dombra fel szamárfogat döcög.
Keskeny út két kőkorlát között.
Északi szemünk narancsra lát.
Kőfalakra hajló pálmafák.
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Tusculanum, tompa tücsökszó.
Ezt hallgatta este Cicero.
Sötét pincék szőke, hűs bora.
Ezt hajtotta fel Casanova."
Később is kölcsönveszi a hírhedt Maestro alakját, még dallamos operett
verseihez is; az „Egy szerelem három éjszakája" c. zenés tragédiájában:
,,Igen felsültem Petrarcát követve,
Jobban bevált Casanova receptje:
Az élet volt az én művészetem".
Az első vers 1947-ben, az utóbbi 1960-ban keletkezett.
1956-ban Vidor Miklós Casanova címmel a Dunántúl folyóiratban megjelent
versében hódolt emlékének.53
A magyar Casanova-nyomok felderítése terén legalábbis bibliográfiai szem
pontból a legértékesebb kutatásokat J. Rives Childs végezte Casanoviana című
1956-ban Bécsben megjelent hatalmas bibliográfiájában, amely a magyarországi
Casanova-adatoknak is gazdag tárháza. Childs a Casanova-kutatást az ugyan
csak általa szerkesztett Casanova Gleanings évenként egy füzetben megjelenő
folyóiratában tovább folytatja, s a bárhol észlelhető Casanova-megmozdulásokat
állandóan figyelemmel kíséri.54
Az 1957. év ismét hozott újat a Casanova-szemlélet szempontjából: Bemenyik
Zsigmond Casanova látogatása Voltairenél címmel részleteket közölt Ismeretlen
V oltaire-levelek című könyvéből. A költői fikció nemcsak érdekes, de tökéletes
hangulat-hatású is (a fiktív levél Ferneyben kelt 1763 június 8-án, melyben
Denis-né asszonynak számolt be „a félelmetes nőhódító"-ról.55) Ugyancsak ebben
az évben a Bibliotheca kiadásában megjelenő Hasznos Mulatságok sorozatban,
a Vigyázat! Szélhámos! c , a nagy szemfényvesztők, kuruzslók műhelytitkairól
készült gyűjteményben (Báth-Végh István, Agárdi Ferenc és Tiszay Andor szer
kesztésében) Márkus László A szélhámosok királya: Casanova címmel írt hősünk
ről szellemeskedő elmefuttatást.56
Az Élet és Irodalom. 1958-ban a következő hírt röpítette szét: „Casanova em
lékiratának teljes, cenzurázatlan kötetét a wiesbadeni Brockhaus kiadó a közel
jövőben akarja kiadni. Ez lenne a 160 évvel ezelőtt írt kézirat első, teljes kiadá
sa". 57 Baumgarten Sándor, idegenben élő magyar kutató 1958-ban Didier-nél
(Paris) megjelent Le crépuscule néo-classique Thomas Hofe c , a híres skót szár
mazású amsterdami régiségkereskedőről (1769—1831) késztilt jólsikerült portré
jában, Casanovának a üope-házzal való „üzleti" összeköttetéseit világította meg:
különösen a „cég" hollandiai filiáléjával tartott fenn titkos, sőt kabalisztikus,
de mégis jó kapcsolatot.58
A Memoire-ok eleddig legutolsó kiadása 1960-ban jelent meg a Gondolat
Kiadónál Kolozsvári Grandpierre Emil válogatásában és fordításában, mint az
Aurora sorozat 15. kötete. A fordító a könyv elején levő tanulmányban mind
arról tájékoztat, amit ma tudni kell Casanováról: „az irodalom egész élete folya
mán foglalkoztatta Casanovát. Emlékiratai igen széles körű műveltségről s állandó
irodalmi érdeklődésről tanúskodnak, bár gyakorló íróvá csak öregkorára lesz,
keserű duxi magányában". A fordítás igényes, finom és ízléses, kár azonban, hogy
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a válogatásban elsősorban a diplomáciai és kortörténeti vonatkozások dominálnak,
s ezért a válogatás — amit a kritika is kifogásolt — nem éppen Casanovái, méltán
írhatta nem indokolatlan maliciával egyik kritikusa: „elég mostohán bánt a gáláns
kalandokkal, csupán néhányat adva ízelítőül — köztük a tündéri pétervári Zaireidillt — s ez annál sajnálatosabb, mert hisz a szerző világhírnevét épp ezek a
remekbe elbeszélt pajzán históriák alapozták meg. . . " 59 A válogató a következő
fejezetekre osztotta a memoárt: Eletem rövid története — Párizsban — Bécsben —
Velencében — Párizsban — Genfben -— Rómában — Londonban —• Berlinben
— Pétervárott és Moszkvában.60
1960 augusztusában a vajdasági Híd c. szépirodalmi és kritikai folyóiratban
került nyilvánosságra Az erkölcsös Casanova beszámoló a Memoire-ók teljes (?)
párizsi kiadásáról. Az érdekes jelentést részletesen bemutatjuk: „F. A. Brockhaus,
wiesbadeni és a Librairie Plön párizsi könyvkiadó vállalatok márciusban, közös,
kiadásban jelentették meg Casanova emlékiratainak első két kötetét, amelynek a
címe alatt a következő, eddig hiányzó szöveg áll: Edition integrale — teljes ki
adás. A világirodalom egyik jellegzetes önvallomása jelenik meg tehát hiteles szöveg
gel, amelynek utolsó szavait 1798-ban írta le a szerző. Casanova örököse, Carlo Angiolini, adta el a kéziratot a Brockhaus vállalat alapítójának — a kért 2000 helyett —
200 tallérért s az emlékiratok azóta számtalan kiadásban láttak nyomdafestéket,
a valóságos és az irodalmi kalandok kedvelőinek nagy örömére. Az eltelt 162 év
alatt azonban két szerkesztőn, a német Schützern és a francia Laforgue-on kívül
senki sem látta az eredeti kéziratokat, amelyeket holmi — állítólag — erkölcsi
szempontokból zár alatt tartottak, kezdetben a Brockhaus-ház szekrényeiben,
az első világháború óta pedig banktrezorokban. A második világháború kishíján elpusztította Casanova emlékiratait, amelyeket — miután Brockhaus emig
rált Lipcséből —• egy nagy ládában szállítottak a vállalat új székhelyére, Wiesbadenba, s ez év február 23-án bocsátották néhány szakértő, közöttük Herman
Kesten rendelkezésére. Kesten könyvet is írt Casanováról és Rómából repült
Németországba. J. Rives Childs Nizzából érkezett Wiesbadenba. A harmadik
szakértő Thilo Koch volt, s az itt említett tényeket a Die Zeit-hői, az ő cikkéből
idézzük. Az emlékiratokat Jacques Casanova de Seingalt Vénitien: Histoire de
ma vie címen, francia nyelven, 12 kötetben jelentetik meg. A másolás, kommen
tálás és összehasonlítás hatalmas munkáját Hübscher és felesége végzik. Az előké
szítés során derült ki, hogy az eddig megjelent (7asímom-emlékiratok nem sokban
térnek el az eredetitől, s ha el is térnek — a várakozások ellenére — sem csök
kentik a szerző erkölcsi tekintélyét. Casanova szövege keményebb, reálisabb, egy
szerűbb, hitelesebb és tisztább, mint az átdolgozott kiadásoké. A szerelmi kicsapongások leírása, sokhelyütt, nem Casanova tollából ered, a másolók csempészték
a szövegbe, akik a nagy velencei kalador élményeitől fölhevülve egy lépéssel to
vább mentek." 61
A Nők Lapjának 1962-es évfolyamában ismét felbukkant a tabáni „legenda"^
amint azt öreg Sztankő Juszti néni dédanyjától (?) hiteles emlékként örökölte.
Ebből is látható, hogy Held Albert kegyes „csalása" félszázadon keresztül fog
lalkoztatta írók és hírlapírók, sőt még ma is élő személyek fantáziáját.62 Ha azon
ban semmiféle kiadásból, vagy még kiadatlan kéziratból nem derülne ki Casanova
magyarországi, illetve budai tartózkodásának nyoma, akkor az egész történetet
a legendák világába kell utalnu nk.
Az Állami Könyvterjesztő Vállalat Tájékoztató a megjelenő könyvekről c~
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havi beszámolójának 1965. évi novemberi számában olvastuk a következő, a
Hídban közölt bejelentést igazolni látszó irodalmi hírecskét ,,az olasz Mondadori
kiadó először jelenteti meg Casanova emlékiratának hiteles szövegét, Ebből ki
tetszik, hogy azok az enyhén szólva pikáns részletek, amelyek Casanova hírnevét
legendássá tették, hamisítványok és Jean Lafargue, az emlékiratok első közzétevő
jének tollából eredtek."
A szemleívek javítása közben, 1965. december elején jutott el hozzám a
„Dőlt vitorla", Illyés Gyula tokaji aszúvá érett költészetének legújabb termé
se. A könyv Egy költő emlékére c. shakespeare-i fogantatású szonettje így hangzik:
„Casanova": — oh, hűség mintaképe, te,
hajszoltan, egyre jobb rejtekre vágyva,
mit mentve bújtál annyi szörnyű ágyba?
Szűz hó, mért lettél szurok fekete?
Mért kutattad — vállalva eleve
átkot, bukást — hogy hol a szív határa?
Nagy űrnek voltál elszánt csillagásza.
„Végére járok!" — mondtad — „ha bele
döglök is!" Meglett! Göcögött a gyáva,
rajtad, Ikarusz, hogy nem óceánba,
szennybe hulltál!
De hogy mivégre gyötrődsz
s hogy meddig vitt föl szomjad tisztasága,
tudta valaki — tudva, mi az erkölcs —
legalább percnyi társaid, a nők közt?
Casanova? — jelkép, a legnagyobb költő-kortárs másik életének jelképe.
ő a „hűség mintaképe", aki „hajszoltan" vágyott „végére járni a titoknak, ésakit a vágy kergetett „annyi szörnyű ágyba", mivégre? talán az igazit hajszol
va?, talán kutatva „mi az erkölcs ?", végül Ikaruszként úgy „bukott", hogy szom
ja tisztaságát" aligha „tudta valaki. . . percnyi társai a nők közt".
Casanova több mint száz év alatt kilenc fordításban — van közöttük 22:
kötetes „teljesnek" számító (1873), 4 kötetes, eléggé „teljes" (1899) és két komoly
szándékkal készült (1925, 1960) — került bele a magyar irodalom vérkeringésébe.
E mellett kitűnő íróink fantáziájában Casanova alakja szállóigévé vált {Jókai
Mór, Krúdy Gyula, Kaffka Margit), sőt irodalmi alkotásban remeket is köszön
hetünk neki (Vendégjáték Bolzanöban, Egy költő emlékére). Casanova korszerűségét
bizonyítja klasszikusok társaságában, a Pléiade-nál megjelent legújabb kiadása,
keleti és nyugati irodalmi szakemberek kitüntető elismerése, ezenkívül Memoireájnak művelődéstörténeti forrásként való gyakori emlegetése és idézése valóban
felment az alól, hogy korszerűségét hosszadalmasabban bizonygassuk.
Kritikusaink és irodalomkutatóink derekasan kivették részüket a Casanovakultusz szolgálatából, a hazai bibliográfiai kutatás állandóan figyelemmel kíséri,
az újabb és újabb Casemom-nyomokat. A Casanova név a magyar kultúra életében
ihlető valóság.
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Jegyzetek:
1. Held Albert hírlapíró (1888—1924). A Pesti Hírlap munkatársa. Casanova Magyarorszá
gon, (Pesti Hírlap. 1913. 94. (IV. 20.) sz. 67. 1). c. cikkén, kívül még két írása ismert: Fe
renc József Badacsonyban (Pesti Hírlap. 1910. 86. sz.), v a l a m i n t a z 1920-ban Lányi Vik
tor és Radó István társaságában szerkesztett A 25 éves mozi.
2. J. Rives Childs: Casanoviana. Vienna 1956, Ch. M. Nebehay. 140. 1.
-3. Üstökös. 1859. 5. sz., majd Jókai Mór: Dekameron. X. köt. Pest 1860, Heckenast G. 53—
64. 1.
4 . Megjelenési sorrendje: 1873: 1—3. köt.; 1874: 4—15. köt.; 1875: 16—22. köt.
5. Petrik Géza bibliográfiája szerint (Magyar Könyvészet 1860—1875. Bp. 1885 40. 1.) Lauffer Vilmos könyvkereskedő hozta forgalomba.
6. Petrik Géza szerint Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedő hozta forgalomba.
7. Az álnevű Casanova- irodalom: 1. Casanova versei. Képekkel. Bp. 1888, Kohn Testv. kia
dása. [Kunosy Vilmos nyomása. Robicsek Zsigmond bizománya. 158 1. [Kunosy Ferenc
színes borítékképével és szövegillusztrációival.] Ugyanabban az évben az Urak Könyv
tára c. sorozat 3. köteteként is megjelent. — 2. Casanova novellái. Bp. 1889, [Kiadó nélkül.]
128 1. Ugyanaz: Bp. 1895, Kún S. kiadása. [Fuchs Samu és társa hozta forgalomba.]
Vö. Gidyás P á l : Magyar írói álnév lexikon. Bp. 1955, Akadémiai Kiadó. 96. 1.
8. A könyvben található A démon c. elbeszélés egész sor problémát okozott, amit rengeteg
utánjárással sikerült csak megoldani. J . Rives Childs többször idézett kitűnő bibliográfiá
jában két titokzatos magyar nyelvű Casanova-raü leírása szerepel. Egyiket, A démon-t
egyetlen magyar bibliográfia sem említi és egyetlen nagy közkönyvtár állományában
sem található. E z t tehát unikumnak t a r t o t t a m ! A másik, szintén a Casanovianáhem
szereplő könyv, a Casanova novellái, ez ugyan ismert mű, de 64 oldalas kiadása ennek sem
került még elő. Miután a hazai Casanova -irodalom teljes anyagát bibliográfiailag már
összeállítottam, megindult a nyomozás A démon után. A Casanoviana szerzője a legna
gyobb készséggel sietett segítségemre, amikor Nizzában 1961. febr. 27-én kelt levelében
megírta, hogy A démon-t a velencei Aldo Ravá, a nagy Casanova-kutató gyűjteményében
látta. A jeles velencei tudós halála után gyűjteménye a város Museo Correr könyvtárába
került. Már 1961-ben kerestük (a többesben mindig feleségem értendő!) a könyvet a Cor
rer Múzeum Könyvtárában, ott azonban nem találtuk. 1962-ben ismét felkerestük a
könyvtárat s a könyvre vonatkozólag ismételten nemleges választ kaptunk, sőt még azt
is mondták, hogy mivel időközben Signora Ravá elhunyt, jelenleg az örökség körül folynak
a viták. Említettek egy Signorina Casanovát, aki a könyvtárban működik, azonban éppen
akkor szabadságát töltötte. De velencei bolyongásaink során, a Rialto közelében felfedez
tünk egy Ravá könyvtárat. I t t egy alkalmazott a velencei Bibliográfiai Intézet igazga
tójához, Prof. Renato Papához vezetett, aki végtelen szívélyességgel kezdett nyomozni
A démon után. Beszélt az örökösök ügyvédjével, majd megállapodtunk abban, hogy amint
alkalom kínálkozik rá, a 34 ládába csomagolt i?at - á-könyvanyagból kikutatja ezt a „ne
vezetes" Casanova-könyvet, az eredményről pedig értesít minket. Időközben olaszor
szági tanulmányutamról hazatérve, tüzetesebben átnéztem a valódi Casanova- és az
•álnevű Casanova-könyveket, s ezen vizsgálódás eredményeként véglegesen megol
d ó d o t t A démon kérdése. Nyomra a következő felfedezés vezetett: az Országos
Széchényi Könyvtárban a Casanova novellái (1889) c. könyv 65. lapján, az 5. ívtől
kezdődően található A démon c. elbeszélés. A könyvtári példányban a szokástól el
térően, a 65. lapon található a könyvtár bélyegzője és a növedéknapló száma (1894. év.
131. sz), amiből arra lehet következtetni, hogy a kis kötet két részletben, talán két füzet
ben, külön-külön jelent meg, ezért kerülhetett egy könyv két füzetként a Ravá tulajdo
n á b a , ahol J . Rives Childs látta, majd feldolgozta, és mint ilyen került a Casanovianáha
a Casanova novellái 64 oldalas címfelvétel, A démon viszont a (65-—) 128. lapszámú pél
dányban található. Tehát nem egy ismeretlen raritásról v a n szó, hanem füzetes megje
lenésből tévesen kötött egy és ugyanazon könyv két részéről, s mégcsak nem is Giacomo
Casanova művéről, hanem egy Casanova álnevű magyar író könyvéről. így tehát a Casa
novának tulajdonított A démon c. munkát törölni kell a magyarországi fordítások jegy
zékéből.
9. Casanova fogsága. Budapesti Hírlap. 1891. 256. (IX. 18.) sz.
10. Tóth Béla: Casanova szökése. Mendemondák. A világtörténet furcsaságai. Bp. 1896, Athenae
um. 280—281. 1., 1901 2 1907 3 .
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1 1 . Petrik Géza bibliográfiája szerint Cerő J. I m r e hozta forgalomba.
12. Shakespeare Othello-]át fordította még magyarra (1899).
13. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a 3. kötet 30, a 4. kötet 40 füzetből állott,
amiből arra lehet következtetni, hogy a négy kötetet összesen 140 füzetben dobták piacra,
darabonként 1/2 és 1 íves füzetekben. A teljes m ű 1200 n y o m t a t o t t oldal, 80 ív, a négy
kötet egyébként 78 teljes oldalas képet, 5 fejlécképet és 4 záródíszképet foglal magában.
A képekre vonatkozóan J . Rives Childs megjegyzése (Casanoviana. 156.1.): ,,with the same
illus. as those of the Hynek [Praha 1898—1900] edition". A magyar kiadás képanyagát,
sajnos, nem sikerült a cseh fordítás képeivel összevetni, ill. azonosítani, mert a Hynekféle kiadás egyetlen magyarországi közkönyvtárban sem található. A füzetek címképeinek
szignatúrája: Kurcz és T a p h [oto], a 3. kötet 24. füzetétől a „Rubinstein I. kiadásá"-t
„Rubinstein I. u t ó d a " váltja föl. Egy-egy füzet ára 20 kr. (40 fillér) volt. A fejlécek sziglái: 1. kötet: B . R. (2.); 2. köiet: S vagy S z [dohai Szélely Andor festő és grafikus,* 1877]
1900. (1.); 3. kötet: R. Ö. (1.); 4. kötet jelzetlen; a záródíszképek: 1—3. kötet
jelzetlen, a 4. kötet aláírása: Kluger A. Az egészoldalas képek sziglái vagy nevei: 1. k ö t e t :
1., 15:B. R.; 2., 5., 7., 9: S z ; 3., 8., 14: egykori acélmetszet után. 4: U. V. [ = Unie-Vilim]; 6., 13., 16., 20: Unie-Vilim (?); 10: Márkus I m r e [festő és grafikus, * 1872] 11—12.,
21—22: szignálatlan; 17: Székely [Andor]; 18: S z ; 19: Székely Afndor].; 2. kötet: 1.,
3—5., 8—16., 18., 20: szignálatlan; 2., 7., 17., 19: Unie-Vilim; 6: egykori rézmetszet
u t á n ; 3. kötet: 1—10., 12., 14—18: szignálatlan; 11—13: egykori rézmetszet u t á n ; 4.
kötet: 1., 3., 5—-18: szignálatlan; 4: egykori rézmetszet után.
14. Ruttkai György: Casanova. = Jövendő. 1904. 11. sz. 25—31. 1.
15. A Rozsnyai-íé\e ponyva- „sorozatban" ugyancsak Szász K[ároly ?] fordításában Boccaccio
Dekameronja, és Navarrai Margit
Heptameronja.
16. A könyv képeiről: a színes borítólapján olvashatatlan szignó található, egyébként a 14
fejléc vagy fejezetzáró kép szignálatlan, és 14 teljes oldalas kép van a könyvben, ez utób
biakból 7 ponyvaigényű és erősen ízléstelen kivitelű, a többi 7 régi metszetek után ké
szült, finomabb tónusú rajz, az 1. és a 4. számú Rö, a 6. számú R. ö. sziglával ellátva.
17. Casanova. Operette 3 felvonásban előjátékai. Szövegét í r t a : Faragó Jenő. Zenéjét szer
zetté: Barna Izsó. Bp. [1902], Lampel R. 16° 64 1. (Fővárosi Színházak Műsora. 127—
128.)
18. H . n. 1908, Privatdruck Verlag von Casanova. 16° 76 1.
19. A I I . füzetből a kiadó 1917-ben új borítékkiadást készíteit.
20. Élet. 1912. 34. sz. 1089. 1.
21. Pester Lloyd, 1912. 218. Morgenblatt,
22. Nyugat. 1912. I I . köt. 469—470. 1.
23. Fenyő Miksa: Docteur Guéde Casanova-tanulmánya. Nyugat. 1912. I I . köt. 468—469. 1.
24. Casanova levelei. = Nyugat. 1913. I I . köt. 131—132. 1.
25. Casanova barátnői. = Az Újság. 1913. 263. sz.
26. Pick Ottó: Casanova's Briefwechsel. = Pester Lloyd, 1913. 159. Morgenblatt.
27. A dogaressa. Tóth Béla: A boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések. Bp. 1913. 90—103.1.
28. Jacopo meséje. A Hét. 19. sz. 230—232. 1., majd Budai képeskönyv. Bp. [1914], Élet,
257—270. 1. Muhits Sándor rajzaival.
29. Casanova magyarországi „tartózkodásának" irodalma: Fenyő Miksa: Casanova. (Bp.
[1912], Nyugat. 18—19.1.). Casanova Budán. {Budai Napló. 1913. 5. IV. 23.) sz.). A „Casa
nova-ház''' a Hadnagy utcában. Qimes Lajos rajza, [Literatura 1928. 12. sz. 437. 1.), [Bevilaqua Borsodi Béla] Hárombék: Casanova tabáni háza, a tabáni pellengér és Mátyás király
tabáni vadászkastélya, (Budai Napló. 1933. 1115. ( I I I . 12.) sz.), [Bevilaqua Borsodi Béla]
Vén budai Hárombék Effendi: Még egyszer a budai Casanova. (Budai Napló. 1934. 1199
VII. 2) sz.) Fenyő Miksa: A budai Casanova. Legenda vagy valóság. (Budai Napló. 1934.
1158. (II. 27.) sz.) Fenyő Miksa: Az eltűnő Tabán hajdani lovagja. Szétfoszló legendák.
{Budai Napló. 1934. 1156. (II. 10.) sz.), — (R. S.): A haldokló Tabánról, (Budai Napló.
1934. 1161./III. 24./sz.)
30. Hangay Sándor: Casanova énekel. Fekete haj árnyékában. Bp. 1914, Toldi L. 16° 65—66. 1.
31. Nyugat. 1913. I I . köt, 393. 1.
32. Budapesti Hírlap. 1930. 134. (VI. 15.) sz. Ujabban a Vallomás-han is megjelent. (1963,
Magvető.)
33. Kőhalmi Béla: Az új Könyvek könyve. Bp. 1937, Gergely R. 270. 1.
34. Kőhalmi Béla: I. m. 322. 1.
35. Kőhalmi Béla: I. m. 360. 1.
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36. A világirodalom története. Paul Wiegler nyomán Király György és Turóczi-Trostler József
közreműködésével átdolgozta: Benedek Marcell. I I . köt. Bp. [1921], Révai. 14.1.
37. A kiadás képanyaga: A kis Morphy. [Bücher után), Silvia Balletti [Raoux után), 2 k é p
az első illusztrált Casanova kiadásból, Saint-Germain márki [Fischer kőrajza), A sarlatán
[Tiepolo után), Casanova öregkori képe [Berka után).
38. A világirodalom élettörténete. Bp. [1927], Révai. 244. 1. (Új Könyvek)
39. Literatura. 1927. 2. sz. 49. 1.
40. Nyugat. 1927. I I . köt. 647. 1.
41. N. M.: Casanova a Tabánban. Literatura. 1928. 12. sz. 437—438. 1.
42. Literatura. 1928. 5. sz. 172. 1.
43. Berényi J á n o s : Az eltűnő Tabán hajdani lovagja. Budai Napló. 1934. 1155. (I. 31.) s z .
44. Bevilaqua Borsodi Béla: Még egyszer Casanova és a budai mende-monda. Budai Napló,
1934. 1157. (II. 17.) sz.
45. Rexa Dezső: Tabán. Emlékezés egy eltűnt városrészről. Bp. 1934, Egyetemi ny. 4° 19—20.,
29—30. 1.
46. Dante. [Párizs.] 1937. 11—12. sz. 343. 1.
47. Ernőd Tamás Versei. [Bp. 1939]. 117. 1.
48. Corvina. 1939. 19. (V. 14.) sz. 48. 1.
49. Lestyám Sándor: Casanova. Pest-Budai Regélő. [Bp.] 1940. 234—235. 1.
50. Convivium. [Torino.] 1962. 6. sz. 689. 1.
51. Egy úr Velencéből. Verses játék két felvonásban. Washingon 1960, Occidental Press
[Studio Tipografico B . S. Roma.]
52. A világirodalom története. I I . köt. Bp. [1941]. 134—135. 1.
53. Casanova. = Dunántúl. 1956. 19—20. sz. 44—45. 1.
54. Vö. Magy. Könyvszle. 1964. 1. sz. 111—112. 1.
55. Először az Élet és Irodalom, majd négy évvel később, kissé stilizáltabban a Film Színház
Muzsikában, utóbbiban illusztrálva.
56. Márkus László: A szélhámosok királya: Casanova. — Vigyázat! Szélhámos! Nagy szem
fényvesztők, kuruzslók műhelytitkaiból. Bp. 1957. 97 —109. 1.
57. Élet és Irodalom. 1958. 39. sz.
58. Le crépuscule néo-classique Thomas Hope. Paris 1958, Didier. 13—14., 17., 21., 237. 1.
59. Magyar Nemzet. 1960. 215. (IX. 10.) sz. [Karinthy Ferenc bírálata.)
60. A könyvhöz gazdag képanyag járul: Casanova ifjúkori arcképe fivérének rajza u t á n ,
az első képes kiadás egyik illusztrációja, Guardi: "Velencei részlet, Az antik lovak elvitele
a velencei Szent Márk térről, Versailles a X V I I I . század elején [Menant rézmetszete u t á n ) ,
a Théátre-Francais belseje a X V I I I . században, XV. Lajos (I. G. Wille rézmetszete),
párizsi korzó a X V I I I . század elején, Berlin Nagy Frigyes idejében, A potsdami Sans
souci, Voltaire dolgozószobája Sans-Souciban, I I . Katalin cárnő (J. Walker festménye),
Szentpétervár X V I I I . században. Winckelman (arcképe), Raphael Mengs (arcképe),
Casanova öregkorában.
61. Hid. [Újvidék.] 1960. 7—8. sz. 645—646. 1.
62. Rapcsányi László: Casanova „párbaja" Budán. = Nők Lapja. 1962. 49. sz. 6-—7. 1.

Casanova en Hongrie
S. KOZOCSA

Les Mémoires du „grand magicien" ont vu le jour en Hongrie en neuf traductions différemes, ce qui prouve sa popularité.En outre, ses personnages surgissent ci-et-lá dans la littérature hongroise, de mérne que les noms hongrois dans les Mémoires elles- mémes. Notre p a y s
y est mentionné plusieurs fois. Nous savons que Casanova avait séjourné a Presbourg et, ä.
Fen erőire certaines informations d'authenticité incertaine—communications de journaux
— il faisait des voyages ä Budapest et se rendit ä Debrecen aussi. II n ' y a pas moyen d&
retrouver son nom dans notre littérature du 18 e siécle, mais unsiécle aprés, vers 1850,1' u n
descroquisde Jókai fait mention de Casanova. Lapremiére traduction hongroise des Mémoires
a paru — dans 22 volumes — en 1873, précédant ainsi non seulement la premiere traduction.
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italienne, mais aussi l'anglaise. Ce fut l'édition de Brockhaus de Leipzig qui servit de base á la
nőtre. Le style du premier traducteur (cache d'ailleurs sous un pseudonyme que nous n'avons
pas réussi á identifier jusqu'ici), est t a n t ő t obscure, t a n t ő t dur. Reparus en 1874 dans une nouvelle traduction et ä textes considérablement mutilés, les Mémoires ont pour titre Casanova
•szerelmi kalandjai (Les aventures galantes de Casanova). Vers les années 1880, c'est sous son
iiom — servant de pseudonyme — que fait paraitre Gyula Budnyánszky des poémes et nouvelles licentieux. La premiere communication de journal qui ait paru sur Casanova en hongrois
date de 1891. — La traduction mise a u point en 1894 comporte des textes également mutilés,
tandisque celle, parue cinq ans aprés, en 1899, et qui fut l'ouvrage d'Endrei Zalán, contient
l'ouvrage original á peu prés complet. Une étude traitant des Mémoires a v u le jour en 1904
dans la revue Jövendő oű les noms des auteurs de la source (Victor Ottomann et J. F . Meyer)
sönt également indiqués. E n 1902. c'est Károly Szász qui presente au public les Mémoires
en notre langue et trois ans aprés, les essais de Miksa Fenyő, parus dans la revue Nyugat,
donnent aux lecteurs le plaisir de reconnaitre le veritable visage du célébre aventurier du
X V I I I e siécle. L'effet de ces essais est refleté dans les paroles de Géza Laczkó en ces termes: „Le
livre de Fenyő vous fait traverser la vie avec joie et au galop". — E n 1913, c'est encore Fenyő
qui publie dans la mérne revue l'analyse de l'ouvrage d'Aldo JRavá et de Gustav Ougitz sous le
titre Casanova levelei (Les lettres de Casanova). L'année suivante, les Aventures
galantes
(„Szerelmi kalandjai") auront place dans une des series populaires de l'éditeur Tevan de Békés
csaba, dans la traduction d'Andor Révész. La premiere nouvelle hongroise a y a n t pour sujet la
personne de Casanova est 1'oeuvre de Béla Tóth qui la publie en 1913, année oű parait aussi le
Conte de Jacopo (Jacopo meséje), adaptation de la legende de Casanova mise au point par Aurél
Kárpáti. Les personnages des Mémoires ont une influence remarquable sur l'imagination d u
célébre conteur hongrois, Gyula Krúdy, et leurs traces se retrouvent indubitablement dans les
livres de Margit Kaffka aussi. Les enquétes réalisées d'abord en 1918, puis en 1937, dans des
sociétés d'écrivains et de savants hongrois par Béla Kőhalmi avaient pour résultat que six
d'entre eux se déclarérent pour Casanova, dönt Antal Szerb et Zoltán Trócsányi. Une nouvelle
traduction excellente mais ä textes raccourcis p a r u t en 1925. A partir de ce temps, l'intérét
manifeste pourlesMémoires ne cesse pas d'augmenter, etil parait que le jugement sur la valeurde
Casanova jusqu'ici méconnu a cédé subitement la place a une appreciation juste des Mémoires.
Le meilleur ouvrage qui ait jamais paru en notre langue sur Casanova a v u le jour en 1940 de la
plume de Sándor Márai, sous le titre: Vendégjáték Bolzanóban (Une tournée a Bolzano) qui fut
t r a d u i t en quatre langues étrangéres et dönt la forme dramatisée a été éditée a Washington
en 1940 avec le titre Egy úr Velencéből (Un monsieur de Venise). Nous devons ä Antal Szerb
d'avoir consacré, seul parmi les auteurs des neuf ouvrages analogues, dans son „Histoire de la
littératiire mondiale" une analyse approfondie a Casanova, en donnant une image fidéle de
l'écrivain célébre du 18 e siécle. Dans le domaine de la bibliographie, c'est l'ceuvre de J . Rives
•Childs Casanoviana parue en 1956, qui mérite une attention particuliére pour avoir recueilli
avec u n extrémé sóin les traces de Casanova en Hongrie. E n 1957, Zsigmond Remenyik fit
publier des lettres fictives de Casanova. La derniére traduction hongroise des Mémoires,
est due a Emil Kolozsvári Grandpierre (1960). — Somme toute, dans ä peu prés cent ans, la
littérature hongroise s'enrichit de neuf traductions de Casanova qui est devenu non seulenent
une figure caractéristique, mais aussi une source d'inspiration pour les gens de lettres.
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