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Látszat és valóság – Casanova, a divatszakértő

(Látszat és valóság) A Társadalmi egyenlőtlenségek eredetéről szóló értekezésében (1755) 
Jean-Jacques Rousseau befejezett tényként beszél arról, hogy látszat és valóság az ő korára 
már végzetesen szétvált, és ebből vezeti le azt a teljes erkölcsi romlást, amely szerinte az 
őszinteség és a hiteles viselkedés-, beszédmód megszűnését szükségszerűen követte.1 Ha 
arra a kérdésre keresünk választ, hogy ez a szétválás vajon mikor következett be, akkor nem 
elég a 18. századot vizsgálni, hiszen már a barokk kor fő témáinak egyik visszatérő eleme 
a lét és a külsőségek, az „être et paraître” kettőssége, amelyet – többek között – Corneille 
igen hatásosan tematizált az Illusion comique2 című darabjában. Ebből a szempontból a 17. 
század fordulópontnak tekinthető a nyugat-európai kultúrában: ekkorra tűnt el ugyanis a hi-
telesség a társadalmi kapcsolatokból, és jött létre egy bonyolult kódrendszer, amelyet meg 
kell fejteni. Aki nem jeleskedik a kódok ismeretében és használatában, az elveszett ember a 
társasági életben, az ellenkezője viszont komoly sikerekhez segít hozzá. Claude Reichler A 
libertinus kor című esszéjében3 Théophile de Viau egyik tragédiáját (Les amours tragiques 
de Pyrame et Thisbé, 1623) elemezve úgy látja, hogy a dráma véres végkifejletének oka a 
látszat és valóság összekeverése. A babilóniai szerelmesek balsorsa azért fordul a halálba, 
mert családjaik és az uralkodó ellenzi kapcsolatukat. Akárcsak Rómeó és Júlia, ők is szök-
ni kénytelenek, és a találka helyén félreértés áldozatai lesznek. Egy oroszlán is feltűnik a 
cselekményben, de csak nyomokat hagy maga után, és a rosszul értelmezett vérnyomok 
láttán Piramus öngyilkosságot követ el, mire Thisbé maga is a halált választja.4 Ezt a jele-
netet Reichler úgy értelmezi, hogy a Rousseau által említett „transparence”, vagyis az aka-
dályokat legyőző közvetlen kommunikáció hiánya a baj gyökere. Ha a szerelmesek nem 
tartanák valóságnak a hamis látszatot, ha jobban ismernék egymást, ha nem lenne végzetes 
eltérés a lényeg és a látszat között, akkor nem következne be a tragédia. Ezt az alapvető 
konfliktust kiterjesztve Reichler az egész libertinus kor társasági kultúráját is ebből a for-
rásból vezeti le. Bemutatja, hogyan válnak a szavak félrevezető jelekké, és valóságos kom-
munikáció helyett hogyan alakul ki egy rendkívül fejlett, finom jelrendszer, amelynek az 
a lényege, hogy semmi sem azt jelenti, amit a felületes szemlélő naivul feltételezne.5 Ebbe 
a kódrendszerbe illeszkedik bele Montesquieu nagy sikert aratott levélregénye (Perzsa le-
velek [1721]), majd Marivaux és Claude de Crébillon egész életműve, valamint Choderlos 
de Laclos emblematikus levélregénye (Veszedelmes viszonyok, 1782).

Giacomo Casanova szintén elsajátította ezt a kódrendszert, de nem csupán a nyelvhasz-
nálat területén alkalmazta, hanem az öltözködési és viselkedési kódokat is sikeresen meg-
tanulta, és a kódok utánzásával és manipulációjával képes volt komoly anyagi és erkölcsi 
sikereket elérni.

(A látszatok szakértőjének tanulóévei Velencében) Casanova a külső megjelenés és 
viselkedés alakításával hamar megtapasztalta, hogy az öltözködés és az elvárt, illetve 
már sikeresnek bizonyult viselkedési normák elsajátítása révén sokkal több előnyt tud 
szerezni, mint bármilyen más módon. Ezért kora ifjúságától kezdve különösen sokat 
törődött a külsővel, akár saját megjelenése volt a tét, akár másoké: ismerősei külsejének 
tanulmányozásával és alakításával ugyanis igyekezett őket is előnyökhöz juttatni.

Erre az ügyeskedésre a divat kínálta a legkiválóbb lehetőséget, amivel Casanova 
tehetségesen élt is, amikor csak tudott. Lassacskán egészen komoly „tudóssá” nőtte ki 
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magát a női-férfi divat terén, és ezt a tudását kamatoztatta, a saját megjelenésében éppen 
úgy, mint ahogyan szerelmei és barátnői külsejének alakításával segítette őket társasági 
és társadalmi érvényesülésükben.

Casanova sikere eléggé kivételes, hiszen azon kevesek egyike, akiknek családi neve 
köznevesült, és fogalommá vált az elmúlt kétszáz évben: ő lett a csábítás, az ellenállha-
tatlanság, a férfiasság egyik legfőbb szimbóluma a nyugati kultúrában. A hírhedt szél-
hámos és nagy szerelmes kalandos és kalandor életet élt a szó legszorosabb értelmében. 
1725-ben született, színészcsaládban, később azonban bejutott az európai gazdag arisz-
tokrácia köreibe. A nőknél elért sikereit nemcsak „mágikus csábító erejének” köszönhet-
te, hanem intelligenciájának, műveltségének és kivételes alkalmazkodó képességének is. 
Szeretői nemcsak színésznők, kurtizánok, szegény családok lányai voltak, hanem arisz-
tokrata hölgyek, apácák is folytattak vele szerelmi, vagy gyakran egyszerre baráti és 
szerelmi viszonyt. Megvolt az a képessége, hogy a bizalmukba férkőzzék: érdeklődés-
sel hallgatta őket, és ügyesen eltalálta nemcsak azt, mikor mit kell nekik mondani, mit 
szeretnének hallani, de azt is, hogyan lehet rajtuk segíteni adott esetben, ha rászorulnak.

Casanova jól ismert élettörténetéből ebben a dolgozatban elsősorban azzal foglalko-
zom, hogyan formálta át alacsonyabb sorból származó hölgyismerőseinek öltözködési 
szokásait, és hogyan fejlesztette viselkedéskultúrájukat annak érdekében, hogy az elfo-
gadhatóbbá váljék a magasabb társasági, sőt arisztokrata körökben is. Ezt szeretném be-
mutatni és bebizonyítani az emlékiratokban található történetek és a témával foglalkozó 
szakirodalom alapján.

Casanova igazi divatszakértő volt, ehhez azonban neki is „ki kellett járnia a női divat 
iskoláit, s legfőbb mestere ebben is M. M. apáca volt.”6 Boldogan válogatta össze sze-
relmeinek ruhatárát és a hozzáillő kiegészítőket a velencei felsőbb körökben megszer-
zett tudása alapján. A férfidivat praktikáit önmagán gyakorolta: sosem kelt útra ünnepi 
öltözékei és ékszerei nélkül, így mindenben igyekezett hasonlítani a nálánál magasabb 
rendűekhez, az arisztokratákhoz. Így történhetett, hogy elegáns öltözéket viselt még ak-
kor is, amikor letartóztatták: 

Mialatt a messer grande összeszedte kézirataimat, könyveimet és levelei-
met, én gépiesen, se nem gyorsan, se nem lassan felöltöztem; megmosdot-
tam, megborotválkoztam, C. D. megfésülte a hajamat, azután csipkés inget 
és a legszebb ünnepi ruhámat vettem fel, szórakozottan, szótlanul; és a 
messer grande, aki egy pillanatra sem tévesztett szem elöl, semmi kivetni-
valót nem talált abban, hogy úgy öltözöm, mintha lakodalomba készülnék.7

Legközelebb ezt a pompás ünnepi öltözéket, amelyet M. M. ajándékából varratott 
magának, az Ólombörtönből való szökésekor öltötte magára azzal a szándékkal, hogy 
ha menekülés közben meghal, illendő öltözékben legyen eltemetve.

Casanova kritikus szemmel figyelt másokat, és ha valakiben meglátott valamiféle 
tehetséget az öltözködés iránt, több-kevesebb áldozat árán is segített neki. Több ilyen 
esetet teljes alapossággal ír le az Életem története című művében.

(Casanova, a nagy divatszakértő és „öltöztető”) A legendás „nőcsábász” tehát már 
Velencében kitanulta a főbb fogásokat a divat terén, később ezeket kamatoztatta. Kalandos 
élete során számos különböző társadalmi állású nővel és férfival találkozott. Casanova azon-
ban nem csupán külsőségek alapján ítélte meg barátait, üzletfeleit, áldozatait és „partnereit”: 
számára a belső tulajdonság ugyanolyan értékkel bírt. Vállalkozásai változó sikerrel folytak 
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ugyan, de mindig óriási energiát fektetett az emberi kapcsolatokba. Például nem volt min-
den esetben sikeres csábító,8 és bizonyítható, hogy leginkább a „könnyű nők” kínálkoztak 
fel neki, a többiek kegyeiért megdolgozott, és nem is mindig érte el célját. Számos hódítása 
balul ütött ki, hamar tisztába jött azzal, hogy a vagyonos hölgyek lenézik őt: társaságban nem 
mutatkoztak vele együtt, csupán titkos szerelmi viszonyra voltak hajlandók. Mivel Casanova 
nem akarta megérteni – vagy inkább elfogadni –, mennyire kevésre tartják, több arisztokrata 
dáma kérte, hogy társaságban tegyenek úgy, mintha sosem látták volna egymást. Egy angol 
hölgy a sötét parkban lebonyolított találka után a következő szavakkal jelezte, hogy világos-
ban, társaságban, mennyire távolságtartó: „[…] jól emlékszem önre, de ezek a bolondozások 
nem adnak jogcímet az ismeretségre”9. Nyilvánvaló, hogy Casanova önérzetét sértette a sem-
mibevétel, és erősködni próbált az „ismeretség” felújítása érdekében, de a durva rendreuta-
sítás észhez térítette. Nagy szerelmei (pl. M. M. vagy Henriette) rendre szakítottak vele, ami 
mélyen sértette önérzetét, de előbb-utóbb mindig megtalálta a kiutat a lelki válságokból, bár 
idős korában már kerülte a szerelmi csalódásokat, amelyek sok bánattal jártak. A felejtéshez 
utazásai, vándorlásai is hozzásegítették.

Chantal Thomas esszéjének10 Nőkatalógus című fejezetében a szerzőnő mérleget készí-
tett Casanova „szerelmeiről” kronológiai sorrendben, melyből kitűnik, hogy partnereinek 
egy része kurtizán volt, mint például a Cavamacchià, akire a későbbiekben még visz-
szatérek. „Az Emlékiratok világát nők népesítik be”11: vannak köztük nemes származású 
hölgyek (Henriette, C. C.) szegény sorsú családok lányai, asszonyai (Rosalie, Lucia), 
kereskedők (La Baret), valamint táncosnők és színésznők egyaránt. Ezúttal két végletet 
igyekszem közelebbről megvizsgálni, egyfelől a nagyon szegény, másfelől az igazi arisz-
tokrata körökből származó két szerelem, Rosalie és Henriette történetén keresztül. Előbb 
azonban – egy fejezet erejéig – feltétlenül ki kell térnünk a színház és a színjátszás világa 
felé, amely meghatározó volt Casanova jellemének és viselkedésének kialakításában.

(A látszatok világa: a színház) Casanova születésénél fogva otthonosan mozgott a szí-
nész-körökben, hiszen oda tartozott saját édesanyja, Zanetta Farussi is, akit a színházi 
világban leginkább La Brunella néven ismertek. Sok primadonna volt valamely uralko-
dó vagy arisztokrata szeretője. Ezekkel a színésznőkkel-táncosnőkkel még Velencében, 
vagy később, itáliai kalandozásai alatt ismerkedett meg. Párizsban szoros barátságba 
került a Balletti-családdal, a Silvia-Mario házaspár lányát, Manont el is jegyezte, de nem 
lett semmi e házasságból.

Nem csoda tehát, hogy vándorlásai alatt minden városban felkereste az olasz társula-
tot, ahol régi barátot vagy barátnőt talált. Számára ilyenkor már nem az volt a cél, hogy 
színésznő szeretőit újra meghódíthassa, hanem az, hogy általuk szerezzen információt 
és kapcsolatokat. Casanova sok fiatal lánnyal, asszonnyal ismerkedett meg utazásai so-
rán út menti fogadókban is, ahol találkáinak egy része zajlott. Ezek a lányok hozomány 
nélküli, boldogtalan házasságra ítéltettek: egyetlen örömük az életben talán az volt, amit 
Casanova nyújtott nekik az udvarlás és az élvezetek terén.

Maszkok és álöltözetek: a velencei karnevál és a commedia dell’arte
Nincs még egy olyan város, ahol ennyire összhangban lettek volna az egykori Kelet és 
Nyugat kulturális örökségének bájai, mint Velencében, ahol a középkori, a reneszánsz és 
a barokk stílus egyszerre volt jelen. A 18. században Velence „látszat-várossá” vált: míg 
a 12. században vérbeli arisztokrata köztársaság volt, megelőzve ezzel korának színvo-
nalát, és a 15. században Európa legnagyobb és leggazdagabb városa lett, addig a 18. 
században a velencei nemesség elveszítette tartását: a városban eluralkodott a könnyed 
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élet, az állandó mámor és ünneplés, az üres csillogás. A karnevál, amely másutt pár na-
pig tartott, Velencében hónapokon át adott helyet az álarcos ünnepségeknek. A karnevál 
eseménysora időnként erőszakos rendbontássá fajult: 

Álarcunkat végre levettük, és a nyolc fiatal üde arc megelégedést keltett 
a megszöktetett szépasszonyban. (…) Ezután a szép kaland után ismét 
felvettük álarcunkat, kifizettük a számlát, és a boldog áldozatot hazavittük, 
nem is hagytuk magára mindaddig, míg be nem ment a kapun, és be nem 
csukta maga mögött. (…) Másnap kezdett híre menni éjszakai kicsapongá-
sunknak.12

Az álarcot azonban nemcsak szórakozásra használták. Aki maszkot öltött, el akarta 
rejteni magát, hogy senki ne ismerje fel, így őrizve meg titkos kilétét: 

Az egész város visszhangzott a panaszoktól, mi pedig csak mulattunk a 
nyomozáson, amellyel meg akarták állapítani, ki okozza a sorozatos csend-
háborításokat. Eszünk ágában sem volt elárulni magunkat, tudtuk jól, ha 
rájönnek, elküldenek bennünket egy időre evezni a Tízek Tanácsának vala-
melyik gályájára13.

Az álarc viselése mellett a vizsgált korszakban az álöltözet is igen nagy szerepet 
játszott: az egyik legismertebb teljes öltözet a csuklyás, fekete köpeny, azaz a tabarro, 
amit kezdetben csak a nemesek hordhattak. Az öltözékhez tartozott az úgynevezett 
bauta, melyet a fejre tettek és melynek fekete, finom készítésű csipkés leple a vállig ért. 
A maszk az álruhával együtt később szerves része lett a város és persze Casanova min-
dennapos életének. Jó példa erre egy vele megtörtént svájci eset: még pincér-szerepet is 
hajlandó volt eljátszani csak azért, hogy egy mélyen katolikus vallású hölgy közelébe 
férkőzhessen. Terve persze nem sikerült túl jól, mert a meghódítani kívánt hölgy előtt 
kétszeresen lelepleződött, mivel nemcsak Casanova kölcsönkért pincéröltözéke alól ki-
lógó mandzsettája, hanem a kiszolgálás tökéletessége is azonnal feltűnt a hölgy számára: 
„Íme egy borpincér, aki ügyes a felszolgálásban. Kedvesem, régóta ennek a fogadónak 
a szolgálatában áll?”14 Casanova is tudta, hogy „áldozata” ráismert. Ám ezt titokban tar-
totta nőtársai előtt, és ők ketten az egész vacsora alatt közösen folytatták a megkezdett 
játékot. A „kapcsolat” azonban nem teljesedhetett ki, mivel Casanova szerepét másnap 
már az eredeti pincér vette át, és a hölgyről időközben az is kiderült, hogy egy idősebb 
úriember újdonsült felesége.

Casanovát kíváncsisággal töltötte el a női holmik viselése: szó nélkül beleegyezett a 
Cavamacchià által felajánlott ruhacserébe. A következő részlet aprólékosan ismerteti a 
ruhacsere minden mozzanatát, amelyhez szinte semmit sem szükséges hozzáfűzni:

A vacsora után, amíg a társaság menüettet táncolt, a szép hölgy félrevont, 
és azt súgta nekem: vigyen fel gyorsan a szobájába, támadt egy bohókás 
ötletem, jót fogunk kacagni. (…) Azt akarom, mondta aztán, hogy tetőtől 
talpig abbénak öltöztess engem valamelyik öltözékeddel, én pedig nőnek ál-
cázlak a saját ruhámmal. Ilyen álruhában megyünk majd le, és így táncoljuk 
végig a kontratáncokat. Fogjunk neki gyorsan, drága barátom, legelőször a 
hajunkat fésüljük meg.
Biztosra vettem, hogy végre elnyerem a hölgy kegyeit, és elbűvölt, hogy 
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ilyen ritka kalandban veszek részt, gyorsan elrendeztem köralakra Giulietta 
hosszú haját, és utána ő csinált kontyot nekem, amit ügyesen a saját főkö-
tője alá fogott egybe. Rúzzsal és szépségtapaszokkal is kikészített, ami na-
gyon tetszett nekem, és becsületes fiú módjára, jelét adtam tetszésemnek, 
mire kedvesen egy csókkal jutalmazott, de azzal a feltétellel, hogy többet 
nem követelek, mire mondtam, hogy minden kizárólag tőle függ. Közben 
azért jeleztem neki, hogy rettentően tetszik nekem.
Kikészítek az ágyra egy inget, egy nyakgallért, nadrágokat, egy pár fekete 
harisnyát, és egy teljes öltözéket. (…) Aztán végre kész az öltözéke, és 
rajtam a sor.
Gyorsan ledobtam az alsógatyáimat, bár ő erősködött, hogy maradjanak 
rajtam, aztán nekiáll, hogy ő adja rám a blúzát és egy szoknyát, de hirtelen 
kacérkodni kezd, és mérgelődik azon, hogy nem rejtem el előle, milyen erős 
hatást tettek rám a bájai, és nem hajlandó könnyíteni rajtam, holott ez egy 
perc műve lenne csak. (…)
Álruháinkban lementünk a bálterembe, ahol a kitörő taps mindjárt jobb kedv-
re hangolt bennünket.15

A maszk viselése Casanova számára az utánzást is jelentette, mivel sem arisztokrata, 
de még csak nemesi származású sem volt. Az álarc mögött eltűntek a társadalmi különb-
ségek: az álarc nagyobb mozgásteret biztosított a csábításhoz. Ezzel elkezdődött szá-
mára a színjátszás: szerepét hűen el kellett tudni játszani, akár látható, akár láthatatlan 
maszkot viselt. Szentkuthy Miklós szerint: „A koponya az igazi arc alatta.”16

Ahol álarcok vannak, ott előbb-utóbb játszani is kezdenek. Például a görög színházak 
férfi szereplői női szerepeket játszottak el álarc mögé bújva. Nem meglepő, hogy az ál-
arcos játékok a vásári komédiákba, a commedia dell’arte területére is eljutottak.

A commedia dell’arte színészei a szabályoknak és megkötéseknek hátat fordítva a 
canevas-t részesítették előnyben, azaz instrukciókat követtek, amelyek a dialógusok 
elkezdéséhez adtak segítséget. A színészek a színdarab cselekményvázlatát kapták meg, 
melyben a darab fordulópontjai voltak, ez alapján alakították a szöveget és a játékot. 
Az állandó szerepekben fellépő színészek a maszkok és jelmezek segítségével állandó 
személyiségeket, típusokat (tipo fisso) hoztak létre.

Ha a társulat szerveződését vizsgáljuk, a társadalmi valóságnak megfelelő, alapvető 
maszkokat és típusokat (Pantalone, Dottore, Arlecchino, Brighella, Capitano, Servetta, 
Colombina) találunk, melyek általános emberi tulajdonságokból tevődtek össze. Az idő-
sek általában tehetősek, a fiatalok vagyontalanok, akik majd egyszer meggazdagodnak, 
a szolgák pedig teszik a dolgukat.

Casanovára nagy hatással volt az olasz vígjáték hagyománya, a commedia dell’arte, 
hiszen ő maga is komédiás szülők gyermeke volt: édesapját korán elveszítette, édesanyja 
pedig, amint már említettem, La Brunella néven vált Európa-szerte ismert színésznővé. 
Casanova élete és a commedia dell’arte típusai között számos párhuzamot lehet felfe-
dezni, sőt nyugodtan kijelenthetjük, hogy Casanova saját magát a színészek tipikus jel-
lemvonásaiból alkotta meg: gáláns kalandokat kezdeményezett (Dottore), nevetségessé 
vált nemesi rangú szerelmei előtt, akik csak az ágyban mutattak partnerséget, a valóság-
ban pedig úgy tettek, mintha nem ismernék (Pantalone), élvezte a különleges ételeket, 
a testi örömöket (Arlecchino), alkalmazkodó volt és a meghódítani kívánt hölggyel 
mindig megtalálta a megfelelő hangot (Brighella). Rangtalan szeretőit Colombina „min-
tájára” alakította át, akire a „kellemes hang, kecses mozgás, szellemes, irodalmi nyelve-
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zetű diskurzus, természetes kedvesség”17 volt a jellemző. Colombina-formára „készült” 
Rosalie és O’Morphy, akikről a továbbiakban esik szó.

Casanova tehát beletanult a szerelem és általában a kapcsolatteremtés tudományába 
és művészetébe. Barátait és szerelmeit mindenben segítette: lelki támaszt nyújtott, ha 
kellett, postakocsit vásárolt, ha arra volt szükség, sőt, több kedvesét tetőtől talpig át-
formálta, mind szellemileg, mind az öltözködés terén. Jó példa erre a Rosalie-epizód.

(Casanova, az „átalakító”)
Rosalie és a marseille-i kaland
Rosalie kezdetben, találkozásuk idején egyszerű cselédlány volt, akit marseille-i tartóz-
kodása alatt egy színházi esten ismert meg – véletlenül. A lány szépsége rongyos ruhája 
ellenére rabul ejtette Casanova szívét. Az „átnevelés” első lépéseként ruhákat vásárolt 
a lánynak: 

Rosalie 15 éves korában 20 éves formának nézett ki: domborodott a keb-
le, és teste minden porcikája arányos. A méretekben sehol nem tévedtem. 
Erre fordítottam az egész délelőttöt, és azután az inasom egy táskában 
elszállított neki két ruhát, blúzokat, szoknyákat, harisnyákat, keszkenőket, 
főkötőket, kesztyűket, lábbeliket, legyezőt, egy kézimunka-készletet és egy 
kabátkát. Elbűvölt, hogy a lelkemnek ilyen csodálatos látványt készítettem, 
és alig vártam, hogy a vacsoránál részem legyen ebben az élvezetben.18

Ettől a pillanattól kezdve Casanova már nem szolgalányként, hanem leendő kedvese-
ként tekintett a lányra, akit idővel a szeretkezés mélyebb rejtelmeibe is bevezetett. Több 
alkalommal vásárolt neki holmikat: órát, csipkekészítéshez szükséges arany hajócskát. 
Ekkor fogalmazódott meg benne a valódi cél, amely házassági szándékra utal: „Így kö-
töttem magamhoz, abban a reményben, hogy hátralévő napjaimra mellettem marad, és 
hogy boldogan élek vele, és nem lesz szükségem arra, hogy egyik szép nőtől a másikig 
kalandozzam.”19

Az „átnevelés” következő lépéseként a szélhámoskodás, a kártyajáték tudománya kö-
vetkezett, ahol Rosalie szintén szép sikereket ért el. Kártyán nyert pénzét hozzáértéssel, 
alkudozva költötte el: mivel származását tekintve egyszerű marseille-i lány volt, osto-
baságnak tartotta az alkudozás nélküli vásárlást. Casanova persze mindenhová elkísérte 
a lányt, még ahhoz a divatárushoz is, akinél nagy szakértelemmel sikerült vásárolnia. 
Rosalie önállósága miatt azonban Casanova revansot akart venni a saját hiúságán esett 
csorbán: úgy vélte, hogy a kereskedő szolgálónak nézte. Bár értékelte a lány tehetségét, 
mégis ragaszkodott hozzá, hogy az első ékszerboltban ő vásároljon ajándékokat Rosalie 
számára. Kettejük között ezzel megindult egyfajta versengés: a lány megtette első önálló 
lépéseit.

Hogy Casanova bevezethesse őt az illem és a társaságban való viselkedés szabálya-
iba, elérte, hogy Rosalie az iránta érdeklődő, idősödő Grimaldi márkit vacsorára ma-
rasztalja: „[…] örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy megadjam Rosalie-nak azt a 
nevelést, amelyre egy illemtudó hölgynek szüksége van, hiszen csak úgy számíthat az 
előkelő társaság helyeslésére és jóváhagyására, ha kacéran viselkedik.”20

Rosalie taníttatása akkor ért igazán véget, amikor újból feltűnt a régi szerető, Paretti 
is, így (az időközben teherbe esett) lány immár három kérővel találta szemben magát. 
Casanova ugyan feleségül kérte őt, mégsem saját magát tartotta a legalkalmasabbnak 
e nemes „feladatra”. Rosalie végül úgy döntött, hogy zárdában szüli meg gyermekét. 
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Néhány hónap múlva újból találkoztak, amikor Rosalie, mint családanya és szerető fele-
ség hálás köszönetet mondhatott tanítójának, aki kiemelte őt a szolgálók sorából: „Drága 
és gyöngéd barátom, neked köszönhetem a szerencsémet és azt, hogy békében élek.”21

Ez a történet szépen bizonyítja, milyen bonyolult szálak fűzték a csábítót szerelmei-
hez, és hogyan sikerült Casanovának egy szolgálólányból áldozatok árán boldog felesé-
get és társasági hölgyet „alkotnia” – ezúttal mások számára.

O’Morphy, a szutykos lányból lett királyi ágyas
Ahogyan Casanova, úgy XV. Lajos sem volt érzéketlen a női szépség iránt. Felesége, 
a nála hét évvel idősebb lengyel Marie Leczinska mellett több szeretőt is tartott 
egyszerre. Hivatalos szeretője, Madame de Pompadour javaslatára a palotában egy 
külön kéjlakot építtetett magának, ahol szeretőivel kedvét tölthette, távol a király-
nétól. A Parc-aux-Cerfs-ben a számos szerető között igen sok kispolgári származású 
lány, színésznő is akadt. A király szeretőiről többen gondoskodtak, így Casanova is, 
aki ugyan nem ilyen célzattal „mosdatott ki” a szegénységből egy szép lányt, de ké-
sőbb sem talált semmi kivetnivalót abban, hogy minden módon a király kedvteléseit 
szolgálja. Az ő segítségével került a királyi ágyba O’Morphy, akivel egy véletlen 
során ismerkedett meg.

Casanova Patu nevű barátjával egy színésznőhöz, Victorine O’Morphy-hoz ment 
vacsorázni. Mivel Victorine nem igazán nyerte el a tetszését, inkább a szemlélődést 
és a pihenést választotta az azt követő vacsora alatt és után. Ekkor találkozott először 
O’Morphy, ahogy ő írja és emlegeti: Morfi22 koszos kishúgával, aki felajánlotta neki 
– egy fontocskáért cserébe – a fekhelyét. A piszkos, tizenhárom éves kislány (akit hol 
Helénának hív, hol Louison becenéven emleget) szépsége azonnal magával ragadta 
Casanovát: „Heléna23 fehér volt, mint a liliom, és egyesítette magában a természet és a 
művészet minden szépségét. Arcvonásai oly lágyak voltak, hogy láttukra a szívbe vala-
mi meghatározhatatlan boldogság, valami édes nyugalom költözött.”24

Casanova, hogy megörökíthesse ezt a szőke, gyönyörű testű lányt, hívatott egy német 
festőt25, aki elragadó pózban festette le Louison-t: „hasán fekszik, karjával és mellével 
egy vánkosra dőlve, de fejét úgy tartja, mintha háromnegyed részben a hátán feküdnék.”26

A kép igen hamar eljutott Versailles-ba. XV. Lajos a saját szemével akarta látni a ké-
pen szereplő lányt. Ahhoz, hogy a kislány a király elé járulhasson, Casanovának kellett őt 
előkészítenie: kimosdatta, művészien kiöltöztette, és egy-két illemszabályt is megtanított 
neki. A király előbb megbizonyosodott a lány érintetlenségéről, majd mikor érintetlennek 
találta, nyomban elhelyezte őt a Parc-aux-Cerfs-ben, a királyi ágyasoknak fenntartott ré-
szen. O’Morphynak egy hercegnő cselszövése miatt kellett elhagynia a királyi udvart, ahol 
három évig élt. A szakításkor a király szépen kistafírozta, és megházasította. Férje egy M. 
de Beaufranchet nevű breton tiszt lett. Született tőle egy fia, akivel Casanova 1783-ban 
ismerkedett meg.

A titokzatos francia arisztokrata hölgy férfiruhában: Henriette
Míg Rosalie Casanova segítségével a szolgasorból került ki és emelkedett polgári sorba: 
mondhatni előkelő hölggyé vált, addig Henriette cselekedeteit titokzatosság jellemezte. 
Ő volt az, akit először 1749-ben katonaruhában pillantott meg, amelyet egy maszkabá-
lon részt vevő dáma eleganciájával és magabiztosságával viselt. Első találkozásukkor 
még csak sejtette, hogy a katonai uniformis egy hölgyet rejt: „Erre a paplan alól kibuk-
kan egy elragadó, kócos, üde, nevető fej, amely férfi hálósipkája ellenére azt a nemet 
árulja el, amely nélkül a férfi a legboldogtalanabb állat volna a földön.”27 A lány szép-
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sége, szellemessége teljesen hatalmába kerítette Casanovát: „Meghódítása nem látszott 
nehéz feladatnak, csak az eszközökön kellett gondolkodnom.”28

A hódítás végbeviteléhez Casanovának elég volt egy pillantást vetnie a lányra, máris 
megváltoztatta úti célját, és felajánlotta szolgálatait annak a magyar kapitánynak, akivel 
a lány utazott. A furcsa pár képtelen volt kommunikálni egymással, mert az idős úr la-
tinul, Henriette pedig csak franciául beszélt, így Casanova tolmácsként vállalt szerepet. 
A lány szépsége azonnal rabul ejtette Casanova szívét: úriemberhez méltóan átvette az 
idős magyartól a lányt, majd együtt indultak útnak Pármába. Mivel Henriette – pénz 
híján – az útra csak egy katonaruhát vitt magával, így Casanova alkudozás nélkül lá-
tott hozzá a női ruhák megvarratásához, illetve a szükséges anyagok megvásárlásához. 
Mindenből a legjobbat vette meg, és természetesen varrónőket is keresett, hogy a lehető 
legszebbnek és legboldogabbnak láthassa a francia hölgyet: „Huszonnégy női ingre való 
gyolcsra van szükségem, sávolyozott pargetra az alsószoknyákhoz és fűzőkhöz, musz-
linra, batisztra a zsebkendőknek, és még sok egyéb cikkre; szeretnék mindent önnél vá-
sárolni… Útközben selyemharisnyákat és fonalat vásároltam, és magammal vittem egy 
csizmadiát, aki a szálló mellett lakott.”29

Casanova nem volt tisztában Henriette származásával és valódi kilétével30, bár női 
ruhában igazi arisztokrata látványt nyújtott. Nem volt ugyan pénze, és valószínűleg 
megszökött a családjától (és/vagy a férjétől), viselkedése mégis nemesi neveltetésre 
engedett következtetni: szellemességétől, kecsességétől, társalgási hangnemétől, intelli-
genciájától, ravaszságától Casanova el volt bűvölve.

Henriette Casanovából a legjobb tulajdonságait hozta ki: önzetlenséget, kedvességet, 
empátiát és nagylelkűséget.31 Tisztelte szerelme magánszféráját, és nem kért tőle mást, 
mint azt, hogy élvezhesse a társaságát, és örömet szerezhessen neki. Casanova a lánnyal 
hercegnőként bánt: mindenből a legjobbat akarta szerelme számára.

Egyik alkalommal Casanova rávette őt, hogy menjenek el egy szalonban rendezett 
hangversenyre. Itt végre rádöbbent, hogy mekkora rangbéli különbség van kettejük között: 
Henriette kottából, majd kíséret nélkül játszott csellón, ami pedig nem igazán tartozott 
akkoriban a női hangszerek közé. A lány eddig a pillanatig szinte teljesen elszigetelten 
élt, de ekkor már valószínűleg érezte a családja hiányát. Tisztában volt azzal, hogy e köz-
játékkal híre ment a felbukkanásának, és valószínűleg felismerik. Néhány héttel később 
megragadta az alkalmat, hogy újra kapcsolatba léphessen családjával: egy ünnepségen 
olyan rangjabeli emberekkel találkozott – bár tagadta Casanova előtt, hogy ismeri őket –, 
akik összeköttetésben állhattak családjával. Casanova már sejtette, hogy hamarosan elve-
szíti a lányt, ennek ellenére továbbra is anyagi áldozatot hozott érte: Genfben a legjobb 
fogadóban szálltak meg. Casanova számára eljött az újabb felismerés: a lány családja igen 
gazdag és befolyásos, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy pénzügyi kérését (ezer 
Lajos-arany) másnapra már teljesítette is a lyoni bankárcég genfi képviselője, biztosítva őt 
afelől, hogy huszonnégy órán belül minden mást is megkap.

Ekkor adta ki a titokzatos hölgy Casanova útját: „[…] ne kérdezősködj sose felőlem, 
és ha véletlenül találkoznánk valaha, tégy úgy, mintha nem ismernél.”32 Csakugyan, 
sok évvel később, 1763-ban találkoztak újból egy véletlen folytán, amikor Casanova 
újdonsült szerelmével, Marcolinával utazgatott Dél-Franciaországban: nem ismerte fel 
Henriette-et a csuklya takarásában vagy csak egyszerűen tökéletes úriemberként visel-
kedett, amikor a francia hölgy kastélyában kapott szállást. Henriette egész vacsora alatt 
nem mutatta meg az arcát, bár célozgatott arra, hogy ő kicsoda. Casanova bemutatta 
egymásnak a két hölgyet. Ez a bemutatkozás olyannyira jól sikerült, hogy Marcolina 
az egész éjszakát szállásadójukkal töltötte. Erről az éjszakáról másnap be is számolt 
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Casanovának: „minden bolondságot elkövettek, amit két nő elkövethet, akik, amikor 
szeretik egymást, együtt alszanak. Egész testében láttam őt ma reggel, és összevissza 
csókoltuk egymást.”33 A „vad” éjszaka emlékére Henriette egy gyűrűt ajándékozott a 
lánynak, Casanovának pedig levelet írt, melyben kifejtette, hogy ő ugyan ráismert régi 
szerelmére, de nem akart családja előtt kínos perceket átélni.

Casanova, miután elolvasta Henriette levelét, csak akkor döbbent rá, hogy az egész 
éjszakát annak a nőnek a házában töltötte, aki élete egyik legnagyobb szerelme volt.

A muranói apácák és a francia négyes
Casanova Emlékirataiban számos egyházi személlyel találkozhatunk, annak ellenére, hogy 
hozzájuk fűződő viszonya meglehetősen ellentmondásos volt. Nyolcéves korában egy Gozzi 
nevű paphoz került, akinek segítségével műveltségének alapjait elsajátította, majd egyház-
jogot tanult. Prédikátornak készült, noha sohasem érzett igazán elhivatottságot e pálya iránt.

Casanova 1753-ban ismerkedett meg Caterinával (C. C. monogrammal jelöli): a lány 
bátyja szándékosan kompromittáló helyzetben hozta őket össze azt remélve, hogy e 
viszony révén Casanovától pénzt szerezhet. Azonban Casanova tényleg beleszeretett a 
lányba; elbűvölte őt őszinte gondolkodása, vidámsága, romlatlan jelleme. A Casanovára 
jellemző ajándékozási és „öltöztetési” szenvedély ismét megnyilvánult a Guideccán, 
egy általuk rendezett futóversenyen, amelynek fődíja egy harisnyakötő volt:

Magának vettem, és váltig törtem a fejem, hogyan tudnám elfogadtatni; a sze-
relem sugallta azt az ötletet, hogy ez legyen a versenyfutás díja. Képzelheti, 
hogy odavoltam, amikor azt láttam, hogy Maga nyeri ezt a versenyt!
– Nagyon tetszik nekem ez a harisnyakötő. Ezentúl soha nem viselek mást, 
és kezeskedem érte, hogy a fivérem ne lopja el.
– Képes lenne rá?
– Nagyon is, hiszen a kapocs aranyból van.34

A kalandor meg is kérte a lány apjától szerelmese kezét. Elutasító válaszként az apa 
a lányt egy muranói zárdába záratta, ahol egy gyönyörű apáca – M. M. monogrammal 
– vette pártfogásába. Hetente két-három alkalommal franciaórákat is adott neki. C. C.-
nek tilos volt mindenféle zárdán kívüli kapcsolat létesítése, így tehát a zárdán belül 
barátkozott M. M.-mel. Később azután sikerült neki egy megvesztegetett világi apáca 
segítségével kapcsolatba lépnie szerelmével. Casanova nemcsak pénzt juttatott be neki 
a zárdába, hanem egy dupla fedeles gyűrűt is, amelyről e dolgozat „Parfümök és éksze-
rek” című fejezetében esik majd szó.

M. M. sejtette, hogy a fiatal lányt szeretője elől küldték zárdába, de nem is gondolta, 
hogy éppen arról a férfiról van szó, aki iránt ő is mély vonzalmat érzett. M. M. bevallotta 
Casanovának, hogy szeretője előtt nincsenek titkai. Az első légyottra Bernis abbé (M. M. 
titkos szeretője) kaszinójában került sor. Casanova várakozás közben a libertinus iroda-
lom és képzőművészet remekeit lapozgatta. Megrészegítette az a helyzet, amelybe került: 
újabb szerelme Krisztus egyik gyönyörű menyasszonya, aki szeretője beleegyezésével 
létesített egy másik viszonyt. A szentségtörés tudata külön gyönyörűséget szerzett neki: 

– De ebben a szent öltözékben nagy meglepetést szerzel nekem. Hadd ró-
jam le imádatomat haladéktalanul, angyalom.
– Egy perc alatt átöltözöm világi ruhában. Elég lesz egy negyedóra. Nem 
érzem jól magam ezekben a gyapjúholmikban.
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– Jaj, dehogy! Olyan öltözékben fogadd szerelmem tiszteletadóját, amilyet 
akkor viseltél, amikor beléd szerettem.35

A következő légyottra Casanova kaszinójában került sor. Mivel nagyvonalú ven-
déglátó volt és semmilyen költséget nem kímélt, találkozásuk előestéjén próbavacsorát 
rendelt, nehogy alulmaradjon M. M. másik szeretőjével szemben. Ez a főpróbaként vé-
gigbírált vacsora mutatja, hogy színházi tapasztalatait minden élethelyzetben képes volt 
kamatoztatni.

M. M. erre a találkozóra már előkelő hölgyként jelent meg:

Rózsaszínű sima bársonyöltözet volt rajta, a szélein aranyflitterrel kirak-
va, hozzáillő, kézi szövésű, páratlanul gazdagon díszített kabátka, fekete 
szatén térdnadrág, csupa kézzel varrott csipkét, briliáns fülönfüggőket, a 
kisujján értékes nagy gyémántgyűrűt, a másik kezén olyan gyűrű, amelybe 
csak fehér taft-alapon egy domború kristályt foglaltak bele. Fekete bauttája36 
lehelet finom és felülmúlhatatlanul szép mintájú.37

Casanovát annyira bámulatba ejtette M. M. előkelő ruházata, hogy azonnal csinál-
tatott magának egy ugyanilyen elegáns öltözéket, melyet a királlyal történt találkozás 
alkalmával öltött magára.

Bernis a nemeseknél megszokott tárgyakkal tömte tele kedvese zsebeit: illatos zseb-
kendővel, fogpiszkálóval és pisztollyal is, feltehetően azért, hogy megvédhesse magát 
akár Casanovával szemben is, bár erre nem volt szükség. Casanova tisztában volt hely-
zetével: M. M. a másik szeretőhöz tartozott, az övé csak a második hely lehetett.

Hogy minden tekintetben Bernis kedvére tegyenek, nagyon sok áldozatot kellett hozni-
uk: C. C.-t lassan megrontották, Casanova elcsábította, teherbe ejtette, zárdába csukatták, 
ahol M. M. szintén elcsábította a lányt, majd arra készítette fel, hogy egy másik férfi sze-
retője is legyen. Casanova úgy érezte, hogy minden szívességet viszonoznia kell, amit a 
velencei nagykövettől kapott, ezért a legközelebbi négyes találkára szándékosan nem ment 
el, nehogy hálátlannak vagy udvariatlannak tűnjön a gazdag politikus szemében.

M. M. személyében méltó párjára akadt, és ezzel a ténnyel nem is tudott igazán mit 
kezdeni. Miután a két nő egy éjszakát eltöltött Bernis-vel, Casanova az alábbi levelet 
kapta M. M.-től: „Caterina most már szabad gondolkodó, mint mi, és ezt nekem köszön-
heti. Azzal dicsekedhetek, hogy befejeztem számodra a kitanítását.”38

A római kaland: Armellina
Casanova már korosodott, ötvenedik életéve felé közeledett, amikor Rómában megismer-
kedett egy Menicuccio nevű fiúval, akinek a szerelme kolostorban várta, hogy férjhez 
mehessen. A fiú rendkívül szép, de nincs elég vagyona, hogy feleségül vehesse Emíliát, és 
Casanova segítségéhez folyamodik, hogy segítsen rajtuk. A kalandor mindig a szerelme-
sek pártfogója volt, most sem habozott, és barátja segítségére sietett. Elkísérte a zárdába, a 
beszélőre, ahol a fiú nővére azonnal megtetszett neki. Armellinából először a hangja ütötte 
szíven (pályafutása során nem először a hangba szeretett bele, mielőtt még a hang tulajdo-
nosát látta volna…), majd a szépsége méltónak bizonyult a hangjához, és minden jel arra 
mutatott, hogy újabb nagy szerelem bontakozik ki a találkozásból.

Casanova mindent megtett a hódítás érdekében: javaslatai alapján megreformálta a 
zárda házirendjét, elvitte a két lányt színházba, operába, utána vacsorázni egy fogadóba, 
és különleges fogásokat szolgáltatott fel. Sikerült ámulatba ejtenie Armellinát és ba-
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rátnőjét az osztrigaevés művészetének bemutatásával. Hogy még jobban elkápráztassa 
szerelmét, pezsgőt és puncsot rendelt az osztriga mellé, ahogyan annak idején M. M.-től 
tanulta Velencében. A csábítás magasiskolája beválni látszott, és a sok ital is meghozta 
hatását: a bepezsgőzött lányok felhevültek, és vetkőzni kezdtek. Casanova segített köny-
nyíteni az öltözékükön, de nem élt vissza a helyzettel: „Merészen azt mondtam nekik, 
hogy a lábuk nagyon szép […]”39, mivel még azt sem vették észre, hogy a rövid szok-
nya alól a lábuk kilátszott. Casanova próbálta az erotika terére irányítani a szavakat és a 
gesztusokat, de nem járt sikerrel.

Armellinát a meghódítására bevetett praktikák ellenére sem tudta meghódítani, mert 
a lány idősebb barátot és jóakarót látott benne, nem pedig szeretőt. Casanova ezen elke-
seredett, mert régebbi tapasztalataira emlékezve félt a boldogtalan szerelem okozta ke-
serűségtől és depressziótól. Inkább lemondott a folytatásról: elhatározta, hogy ritkábban 
fognak találkozni. Csakugyan, ettől kezdve csak kétnaponta látogatta meg a lányt, nem 
vetett felé szerelmes pillantásokat és úgy tett, mint aki elfelejti megcsókolni a kezét: 
„Úgy éreztem, belehalok, hogy egy olyan angyallal játszadozom, akit imádok.”40

Elhatározása mellett azonban mégsem tudott kitartani, és újabb kísérletet tett a lány meg-
hódítására: kibérelt az egyik színházban egy harmadik emeleti páholyt, hogy Armellinának 
örömet szerezzen. A páholy felé menet egy rég nem látott ismerősbe, d’Aoust márkinőbe 
botlott, aki egy gazdag és szép firenzei nemes ifjú társaságában tartózkodott a színház-
ban. Armellina elpirulva, figyelmesen nézte a fiatalembert, aki rögtön nagyon megtetszett 
neki. Casanovát féltékenység kerítette hatalmába, hiába próbálta őt a lány az ellenkező-
jéről meggyőzni. Amikor később végiggondolta a történteket, Casanova rádöbbent, hogy 
elszálltak fölötte az évek, és öregedő fejjel már nemigen arathat sikereket a fiatal nőknél.

Az opera-előadás után Casanova ismét elvitte a hölgyeket osztrigát enni, amihez újra 
puncsot és pezsgőt szolgáltatott fel. Az előző vacsora-jelenet újból megismétlődött, a me-
leg miatt a lányok levetették nehéz, prémes felső ruháikat. Casanova keserűen figyelte a je-
lenetet, bár egy „elszabadult” osztriga egy újabb lehetőséget nyújtott neki, hogy a lányhoz 
közelebb kerülhessen. Finoman simogatni próbálta a lányt, akiből a közeledés semmilyen 
reakciót nem váltott ki, inkább tréfának fogta fel. Miután az étel elfogyott, Casanova láb-
szépségversenyt rendezett Armellina és Emília között, amelyet a lányok nagyon élveztek, 
majd szembekötősdi játékkal ért véget az este. Casanova ugyan megkísérelte, hogy igazi 
csókot adjon Armellinának, de a lány keményen visszautasította. Armellina ajánlatából, 
hogy rokonlelkek lévén, a barátságára mindig számíthat, nyilvánvalóvá lett, hogy semmi 
esélye az igazi szerelmi kalandra. A szenvedéstől való félelmében végleg elhatározta, hogy 
ideje lemondania a lányról. Ez azonban nem ment könnyen a szerelmes férfi számára. A 
lány kéréseit továbbra is teljesítette, elment egy bálba, ahol újra találkozott azzal a fiatal 
firenzeivel, aki korábban olyan heves vonzalmat keltett Armellinában. A történet még 
folytatódik egy ideig, kínosan és keservesen, de nem lesz belőle szerelem.

A római kaland alapján könnyű levonni a tanulságot: Casanova öregszik, nem eről-
teti már mindenáron a hódítást, sőt arról is lemond, hogy nagyvilági hölgyet csiszoljon 
Armellinából. Nem ajánlja fel neki, hogy ruhákat és ékszereket vásárol neki, nem oktatja 
társasági csevegésre, nem próbálja a belé nevelt gátlásokat feloldani. Csöndben lemond 
a lányról, bár a barátjának, Menicuccio-nak tett ígéretét azért még beváltja, és Emíliát 
hozzásegíti a vágyott házassághoz.

(Parfümök és ékszerek) Casanova azt a tapasztalatot, amelyet a saját bőrén szerzett, hogy 
a megjelenés és a magasabb körökben honos társasági viselkedésformák ismerete alapvető 
a társadalmi érvényesülés terén, gyorsan kiterjesztette az illatszerek és ékszerek területére.
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A divat követése, a szépítőszerek használata inkább társadalmi kérdés volt, mint női 
kiváltság. Az öltözködési praktikáknak, illetve a tudatos önformálásnak köszönhetően 
tudott arisztokrataként élni. Annyira kitanulta az illatszerek, az ékszerek és divatholmik 
praktikáit, hogy M. M. nevű apáca szeretőjével ezekben a kérdésekben már egyenrangú 
félként léphetett fel a tudását illetően: 

M. M. óráján apróságok csüngtek, köztük egy kis hegyikristály-üvegcse, 
amely szakasztott mása volt az enyémnek, amely az én óraláncomon ló-
gott. Megmutattam neki, és dicsértem a benne lévő rózsaolajat, amellyel 
egy vattadarabka volt átitatva. Ő is megmutatta nekem a sajátját, amelyben 
ugyanilyen rózsaolaj volt.
– Csodálkozom – jegyeztem meg –, mert az ilyesmi rendkívül ritka, és na-
gyon drága.
– Nem is árulják.
– Igaz, ennek az esszenciának maga a francia király az alkotója, és csak 
egy fontnyit készített belőle, ami tízezer tallérjába került.
– A szeretőm ajándékba kapta, és tovább ajándékozta nekem.
– Két évvel ezelőtt Pompadour márkiné küldött belőle egy üvegcsével 
Mocenigo úrnak, Velence párizsi nagykövetének. A. de B.41 közvetítésével, 
aki jelenleg Franciaország követe itt.42

Casanova nagyon szeretett ajándékozni, és persze ugyanúgy értékelte, ha ajándékot ka-
pott. Rengeteg pénzt és időt fektetett abba, hogy barátainak, szerelmeinek megfelelő aján-
dékokkal örömet tudjon szerezni. A duplafedelű dobozok, szelencék a 18. századi rokokó 
művészet kedvelt apró műtárgyai voltak, amelyek segítségével a földi élet örömei méltón 
kifejezhetőek. Különösen nagy jelentőséggel bírt az ilyen titkos tárgyak ajándékozása, és ez 
a motívum a muranói négyes (C. C., M. M., Bernis és Casanova) gáláns kalandsorozatában 
többször is szerepet játszott. Először C. C.-nek ajándékozott egy duplafedelű gyűrűt, melyen 
felül a lány névadó szentje, Szent Katalin látható, alatta viszont egy másik portré (női akt) 
volt elrejtve. Később M. M.-nek egy csipkés főkötőt adott, melyért cserébe Bernis abbé – M. 
M. titkos szeretője – egy apácaportrét küldött szintén egy dupla falú szelencében: 

Azért lesz drága neked az ajándékom, gyöngéd kedvesem, mert a képmá-
somat látod rajta, amelytől a barátom, akinek kettő van belőle, örömmel 
megválik abban a tudatban, hogy a te birtokodba jut. A dobozkában kettőzve 
találd meg képmásomat, kettős titok pecsétje alatt. Előbb apácának öltözve 
látsz, ha a hosszúkás dohányszelence alját felemeled, és ha a sarkát meg-
nyomod, kinyílik egy rugós fedél, és ott úgy mutatkozom meg, amilyennél te 
tettél. (…) Casanova egy szelencét talál a fiókban, amelynek a felső része 
dohánytartó, de «… a kapott utasítást követve a fenekén megtaláltam M. 
M-t, apácának öltözve, álló helyzetben, arcát félig felém fordítva. Amikor a 
második fedelet is felpattintottam, ugyanőt láttam meztelenül egy fekete sza-
ténnal letakart ágyon, Correggio Madonnájának testtartásában. Egy Ámorra 
nézett, aki a lábához helyezett tegezzel az ő apácaruháin ült.43

Mivel Casanova nem szeretett volna alulmaradni M. M. gazdag szeretőjével szemben, 
Velencében felkeresett egy ügyes ötvöst – feltehetően ugyanazt, akivel korábban a dupla 
fedeles gyűrűt is csináltatta –, hogy saját képmásával imádott apácáját megajándékozhassa: 
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Az aranyműves olyanra készítette el az Angyali üdvözlet medaliont, ami-
lyennek vágyaimban képzeltem. Nyakba lehetett akasztani. Az egyik kilu-
kasztott láncszemen át kellet fűzni a nyakba való zsinórt, és ez őrizte a titkot. 
Ha erősen megrántották, az Angyali üdvözlet felpattant, és alatta láthatóvá 
vált az arcom. Ezt a zsinórt egy nyolcrőfös spanyol stílusú, finomszerű 
aranylánchoz erősítettem, amivel nemesebbé tettem az ajándékom. Zsebre 
vágtam, és Vízkereszt estéjén kiálltam a pompás szobor lábához, amelyet a 
Köztársaság a hős Colleoninak emeltetett, miután megmérgeztette, ameny-
nyiben a titkos krónika igazat mond.44

Casanova ekkor már szenvedélyesen szerelmes volt M. M.-be, és ezzel még keserűb-
bé vált a felismerés: a két apáca csak játszadozott vele, ráadásul M. M. gazdag kedvese, 
Bernis abbé kérésére. A gazdag francia és arisztokrata diplomatával szemben a senkihá-
zi velencei ifjú minden téren alulmaradt: győzedelmeskedett a gazdagság, a kultúra és 
a libertinizmusban való jártasság. Casanova nem volt igazi libertinus, inkább érzelmes 
szeretőnek mutatkozott, aki nem csak a testi örömöket hajszolta. A későbbiekben is 
sokszor alulmaradt szerencsés vetélytársakkal szemben, de ebből a muranói kalandból 
okulva egyre óvatosabban járt el a szerelmi játszmákban és az ajándékozás terén is.

(Összegzés) Casanova neve a köztudatban a híres szerelmi kalandokkal és a (feltétele-
zett) erkölcstelenséggel fonódott össze. Irodalmi, divatszakértői, gasztronómus oldala 
kevéssé ismert azok előtt, akik nem tanulmányozták emlékiratait.

Az Életem története számos fejezete arról tanúskodik, hogy Casanova szakértő szem-
mel és szenvedéllyel vezetett be olyan hölgyeket a társasági élet rejtelmeibe, akiket 
mások erre nem tartottak érdemesnek. A női szépség kibontakoztatásához a divat kiváló 
lehetőséget nyújtott, és Casanovát kora gyermekkorától fogva a színház is inspirálta. 
Színészek gyermekeként alaposan kitanulta a jelmezek és maszkok adta lehetőségeket. 
Ehhez járult hozzá a commedia dell’arte típusainak ismerete, és Casanova hamar szert 
tett egy olyan tudásra, amelyet már társadalmi célokra is fel lehetett használni. Jellemző 
rá, hogy ezt a tudást nemcsak saját érdekében kamatoztatta, hanem barátai és szerelmei 
társadalmi sikereit is elősegítette. Egy kései szerelmének (Armellina) a története jól 
mutatja viszont, hogy idősebb korában már félt a szenvedéstől, és kevesebb energiát 
fektetett a kalandokba. Ekkoriban már takarékoskodott a saját erejével, és lemondott 
arról, hogy minden rokonszenves ismerősének öltözködési és viselkedési tanácsokat 
adjon. Ennek tükrében még nyilvánvalóbb, hogy fénykorában mekkora szolgálatokat 
tett másoknak, és milyen ügyesen alkalmazta a látszatok másolását a saját kalandjaiban 
is. Korán megszerzett tudásával remekül tudott bánni, így tehetségének köszönhetően ő 
maga is sokáig jól boldogult a magasabb társasági körökben, illetve több hölgyből bol-
dog feleséget és társasági hölgyet sikerült „alkotnia”.

Véleményem szerint az emlékiratoknak ez az új szempontú olvasata rávilágít arra, 
milyen sokoldalú volt Casanova, a 18. századi kalandor, és milyen sok szempontból 
lehet hasznosítani ma is az Életem történetének a magyar szakirodalomban mindeddig 
kiaknázatlan történeteit.
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JEGYZETEK

1 „Etre et paraître devinrent deux choses tout à fait 
différentes, et de cette distinction sortirent le faste 
imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices 
qui en sont le cortège.” (Jean-Jacques Rousseau: 
Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes, [1755], Paris, 
Flammarion, 2008.)

2 Magyar címe: Színpadi varázslat (Somlyó 
György kiadatlan, bár több színházban játszott 
fordításában).

3 ReichleR, claude: L’âge libertin, Paris, Éditions 
de Minuit, 1987. Ld. a Piramus halála c. fejeze-
tet, 15–19. o.

4 Shakespeare ezt az Ovidius által megverselt törté-
netet (Metamorphoses – Átalakulások) csak paró-
dia formájában idézi fel a Szentivánéji álom több 
jelenetében, viszont a híres tragédia, Rómeó és 
Júlia főhőseinek tragikus halálával való párhuzam 
nyilvánvaló. Itt nincs hely a részletes összevetésre, 
ezért csak utalok erre a (nem teljes) analógiára.

5 A látszat és valóság ilyetén ellentéte szoros 
összefüggést mutat a dolgok és reprezentáció-
ik klasszikus kort jellemző elválásával. Lásd: 
Foucault, Michel: Szavak és dolgok, Budapest, 
Osiris Kiadó, 2000.

6 Kovács ilona: Casanova Velencéje. Irodalmi 
útikalauz, Budapest, Atlantisz, 2010.

7 Giacomo Casanova emlékiratai. Ádám Péter, 
Kovács Ilona, Szeredás András fordításában, t. 
II., Budapest, Atlantisz, 2000, 75. o.

8 Legnagyobb kudarca a Charpillon nevű londoni 
prostituálthoz fűződik, ld. Atlantisz II/251–325. 
(A Charpillon). Ez a groteszk történet számos 
regényt és filmet ihletett meg a későbbiek során.

9 Pelle János: Casanova, a szerelem félistene, 
Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, 115. o.

10 Magyarul olvasható thoMas, chantal: « 
Nőkatalógus » in Casanova szerelmei című kö-
tetben, Kovács Ilona fordításában, Budapest, 
Seneca, 1998, 87–127. o.

11 Uo. 87. o.
12 Giacomo Casanova emlékiratai, Szerb Antal for-

dításában, t. I., Budapest, Atlantisz Könyvkiadó 
1995, 54–56. o.

13 Uo. 53. o.
14 HV. II/301. o. (saját fordításomban)
15 hv. I/92–94., idézi és fordítja Kovács ilona, in 

Casanova Velencéje, Budapest, Atlantisz, 2010.
16 Galla áGnes: Karnevál Velencében, Pécs, 

Alexandra Kiadó, 2000, 100. o. Szentkuthy maga 
is szeretett beöltözni álarcos bálokon: Casanova-
maszkjáról fénykép is ránk maradt.

17 nyeRGes lászló: A velencei komédia színháza, 

Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 
1999, 45. o.

18 hv. II/521. idézi és fordítja Kovács ilona, 
in Dilettánsok az irodalomban. Sade már-
ki, Casanova et al., Máriabesnyő–Gödöllő, 
Attraktor, 2004, 44. o.

19 Kovács Ilona, Dilettánsok az irodalomban. Sade 
márki, Casanova et al., i. m. 46. o.

20 Uo. 47. o.
21 HV. III/2. o. idézi és fordítja Kovács ilona, 

in Dilettánsok az irodalomban. Sade márki, 
Casanova et al., i. m. 51. o.

22 A család ír származású volt.
23 A kislányt eredetileg Louison-nak hívták, 

Casanova nevezte Helénának szépsége miatt.
24 Giacomo Casanova emlékiratai. Szerb Antal for-

dításában, t. I., Budapest, Atlantisz, 2000, 164. o.
25 Minden bizonnyal François Boucher volt a kép 

alkotója, amelyet Casanova „német festőnek” tu-
lajdonított. A kép eredeti címe: Blonde Odalisque, 
amely a párizsi Louvre-ban található.

26 Uo. 165. o.
27 Uo. 125. o.
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