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Kányádi András

Giacomo Casanova nyolc  
levele Faulkircher uramhoz

1791. december tizenegyedikén Karl Wiederholt, Waldstein gróf futárja, bot-
tal támad Casanovára a duxi utcán. Felbujtója Georg Feldkirchner nyugdíjas 
katonatiszt, a gróf asztalnoka, akivel a könyvtárossá lett velencei már három 
éve hadakozik. Január tizedikén a sértett huszonegy levelet ír ellenségének, 
ezekben részletesen beszámol meghurcoltatásáról. Bár a levelek a fiókban 
maradnak, igazi címzettjük, az Olvasó, kétszáz év elteltével is gyönyörköd-
het Faulkircher uram és cinkosa, a csirkefogó Viderol gaztetteiben. Magyarul 
újdonságnak számító fordításunk válogatása az események nyomon követ-
hetőségére törekszik, széljegyzeteink pedig a casanovai (levél)írás különféle 
funkcióit próbálják felvázolni.

Első levél. Rendes körülmények között, Faulkircher1 uram, semmilyen közös 
ügyünk nem akadt volna a duxi kastélyban, ahol én könyvtárosi, ön pedig asz-
talnoki tisztségben teljesít szolgálatot; de a rendkívüli ma annyira divatos, hogy 
nem győzünk rá eléggé felkészülni.

Ön három gyalázatos bűnténnyel gázolt becsületembe, és mivel az a célom, 
hogy az ön pere annak rendje és módja szerint jogi keretek közt folyjon le, nem 
emelhet az ellen kifogást, hogy legelőször is a közönséget tájékoztatom, e pár-
tatlan bírát, akinek nem csavarhatja el a fejét, mivel efféle hőstett véghezvite-
léhez nem áll rendelkezésére elegendő, Waldstein gróf úr pincéjéből származó 
bor. Döntse el hát a nagyérdemű, valóban gyáva senki-e ön, valamint azt is, 
hogy tisztában van-e a becsület törvényeivel.

Bátorság hát, Faulkircher uram, válaszoljon e levelekre; de legyen önben 
elég tisztesség válaszát franciául, latinul, olaszul vagy akár spanyolul megkül-
deni, ahogy magam is vagyok annyira becsületes, hogy leveleim németül pos-
tázom. Fizessen, ahogy én, ön is egy fordítót, és ne féljünk tudatlanságunkat 
megjelentetni, ön a világegyetem összes nyelvén, én pedig németül. Amúgy 
nem e csekélység az ön legnagyobb bűne. Képmásomat goromba és megalá-
zó módon függesztette ki, kénytelen lesz hát elviselni, hogy olyan törvényekre 
hivatkozzam, melyek ön felett ítélkeznek.

Az összes jelentéktelen cirkalommal, amelyet a levelek végére szokás bigy-
gyeszteni, maradok az ön…

1 A Georges Coppel gondozta kiadást használom: Lettres écrites au sieur Faulkircher par son 
meilleur ami, Jacques Casanova de Seingalt, L’Echoppe, Caen, 1988. Casanova névválasz
tása, gyatra némettudása ellenére, tudatosságról árulkodik: lusta semmittevőnek ábrázolja 
ellenségét, aki bizonyára hasonló véleménnyel volt róla.
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Második levél. Bár sohasem tudtunk egymással társalogni, mivel ön csak 
egy hibás német nyelven gagyog, legalább látszólagos egyetértés honolhatott 
volna közöttünk, Faulkircher uram, ha a betű kultúráján vagy jó társaságban 
csiszolódik, ahol az ember megismeri az erkölcs és a becsület törvényeit; ám 
ön nem volt ily szerencsés. Abban a korban, amikor én írni-olvasni tanultam, 
ön már katonáskodni kényszerült, ezért a testőrség és a kaszárnya életterében 
nem ismerhette meg az érzékenység mibenlétét. Így nem állt módjában fara-
gatlanságától az értelmet tágító tudományok elsajátítása révén megszabadulni, 
sem tanult emberek társaságában kiművelődni, nem nemesíthették szellemét 
épületes olvasmányok, s  a társasági élet tisztességet és erkölcsöt illető sza-
bályaihoz sem igazodhat, ahogy nekem sikerült, szegénységem és szerény 
származásom ellenére. Ezért legalább annyira szánom önt, mint amennyire 
gratulálok magamnak, hálát adván a sorsnak és a szerencsének, hogy ezeket 
az értékes előnyöket biztosította számomra, melyeknek köszönhetően oly ma-
gasan ön fölött állok. Egyébként szolgálati kötelességének eleget téve ön oly 
remekül kamatoztatta tehetségét, hogy ötvenéves korára elérte a tiszteletre 
méltó alhadnagyi fokozatot.

Miután e nemes rangot megszerezte, a megelégedettség babérjain pihen-
ve ambícióinak megálljt bírt parancsolni: szabadságoltatását és az azzal járó 
nyugdíjat kérte, sikerrel.2 Mindezt egy olyan betegségre hivatkozván, melynek 
a neve restség, és amely lehetővé teszi a szolgálat alól való kibúvást minden 
egyes alkalommal, amikor az terhessé válik az ember számára. Az ön által 
bemutatott igazolványon nevén kellett volna neveznie rokkantságát, de hát a 
haditanács nem ismer tréfát, s ezért, ha kiderül az igazság, megvonták volna 
a kétszáz forintos nyugdíjat és az egyenruha-viselés kiváltságát, mely önt Mars 
összes olyan hívével egyenrangúvá teszi, aki nem asztalnoki minőségben eszi 
egy különc nagyúr kenyerét. Való igaz, hogy ön nagyvonalúan osztogatja ura 
pincéjének borát, s  a pincéje tárva-nyitva áll nemcsak a Duxban állomásozó 
tisztek, hanem azok számára is, akik oda hivatalból vagy kedvtelésből látogat-
nak. Affelől azonban biztos lehet: a tiszt urak tudják, hogy tiltott mesterségét 
tudatosan űzi, csak azt hangoztatják, nem az ő feladatuk szóvá tenni. Sőt, 
egyenesen titkolják; ha netán üzelmei mégis Jupiter vagy tanácsa fülébe jutná-
nak, egyenruhája nélkül rúgnák ki önt és elveszítené kétszáz forintos nyugdíját. 
Igaz, hogy Waldstein gróf úr kárpótolná egy négyszáz forintos apanázzsal, de 
nem szólítanák önt többé hadnagy úrnak, márpedig ez a cím csiklandozza hiú-
ságát, jóllehet ön egyáltalán nem úgy tiszt, mint a többiek.

Maradok, stb.

Harmadik levél. Faulkircher uram, öt éve, amióta megérkezett Duxba és 
megpillantott, majd megtudta, miféle beosztásban dolgozom, egyre csak azon 
törte reménytelenül a fejét, hogy kiderítse, Waldstein grófnak mi szüksége évi 
ezer forintot pazarolni egy könyvtárosra. Érdekvédelmi buzgalmában meg-

2 A  hétéves háborút is megjárt Georg Feldkirchnert (1730–1805) 1783ban nyugdíjazták, 
hópénzét a prágai hadirokkantak kasszájából kapta, 1787től azonban Waldstein szolgálatába 
lépett, amiért elesett volna a katonai szervek támogatásától. Emiatt a gróf „meghívott ven
dég”eként szerepelt a kastély nyilvántartásában.
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próbálta rávenni, szabaduljon meg tőlem, ám mivel nem ért célt, azt a ravasz 
tervet dolgozta ki, hogy temérdek bosszúságot és kellemetlenséget okoz ne-
kem, amelytől oly mértékben megcsömörlöm, hogy saját elhatározásomból 
felmondok. Az első két esztendőben ez nehezen ment, mivel olyankor, ha a 
gróf úr nem tartózkodott Duxban, egyedül étkeztem a szobámban, saját költ-
ségemen, így nem nyílott alkalom összetűzésre; de sajnos, miután a lipcsei 
Hilscher könyvkereskedő négyezer forinttal becsapott,3 és arra kényszerített, 
hogy jövedelmem feléről lemondjak, kénytelen voltam elfogadni a gróf úr 
kegyes ajánlatát, hogy távollétében a személyzettel étkezzem, s  e végzetes 
kedvezmény következtében találtam magam szemben olyan alakokkal, mint 
ön. Ez a körülmény tette ön számára lehetővé, hogy szép lelkéhez hasonlatos 
nyomorúságokat kövessen el irányomban, hol közvetlenül, hol közvetetten; 
hiszen szamár létére szeret oroszlánbőrbe bújni és természetével ellentétes 
módon viselkedni. Az ön számára sajnálatos módon a szamárfül vége mindig 
kikandikál, lehull az álarc és megmutatkozik valódi turpissága. Kezdettől fogva 
felismertem a magafajta alakok természetét, mely álnok, alattomos és vaskos 
tudatlansága ellenére fölényeskedik. Eltökéltem: úgy teszek, mintha nem lát-
nék át a lelkén, s ezzel sikerült is megtévesztenem, mert – vallja csak be – azt 
hitte, valamennyire becsülöm, más szóval némi tisztelettel adózom önnek. Hát 
ki kell ábrándítanom. Mindig is tudtam, ha egy olyan országban lennénk, ahol 
a párbajt eltűrik, és az első rajtam esett sérelem miatt karddal vagy pisztollyal 
kérek elégtételt, dermedt félelmében Viderol barátját hívná segítségül, hogy 
meggyilkoljon. Minden, amit 1790 szeptembere óta elkövetett, megerősít jel-
lemének kiismerésében és feljogosít e feltételezésre.

Hatodik levél. Engedje meg, Faulkircher uram, hogy figyelmébe ajánljam 
a gazfickó Viderolhoz fűződő barátságáról kialakult közvéleményt. Ez a sem-
mirekellő, aki most huszonhárom-huszonnégy év körül lehet, tizennyolc éves 
koráig istállóban töltötte életét és gazdái parancsára gyakran megfenyíttetett. 
Első szerelmi története közismert… és inkább szánni való, mint elítélendő, 
hisz éhenkórász lévén, lányos külsejével nehezen tudott volna ellenállni az 
aprópénz csábításának, melyet a Németországban és Itáliában előforduló szo-
domiták csörgettek. Angliából való hazatértekor Waldstein gróf úr, az ön jelen-
legi alkalmazója, Viderol lakáját futárrá nevezte ki, s  ezzel a cselédasztalhoz 
fogadta. Ez az aljas egyén, akit minden becsületes ember megvet, több tiszttel 
is szemtelenkedett, mint azt ön is jól tudja, s egyikük, még nála is megveten-
dőbb, Bacchus miatt szemet hunyt gyalázkodásai fölött, sőt, aljassága odáig 
vitte, hogy nyilvánosan mutatkozott egy kocsiban a jobbján feszítő Viderollal.

Miként arról ön is értesült, barátja a konyhalánytól nyavalyát szerzett, me-
lyet, ahogy az orvos elmesélte, továbbadott a derék erdész szegény lányának, 
aki ennek következtében kiszenvedett.

3 Casanova élete fő művének az Icosameron című utopisztikus regényt tekintette. A saját költ
ségén Prágában kiadott és a lipcsei Hilschernél forgalmazott mű teljes anyagi csődöt hozott, 
kétezer (és nem négyezer) forintos adósságát a gróf fizette ki, de ennek fejében Waldstein 
távollétében a cselédkonyhán kényszerült étkezni. Éves jövedelme egyébként nem érte el a 
félezer forintot sem.
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Ez még csak amolyan semmiség lenne, de ugyanaz a személy, akit ön oly 
rendkívüli módon pártfogol, álkulcsot fabrikált, mellyel a kastély összes szobá-
jába behatolhatott, így a könyvtáramba4 is, ahonnan valószínűleg ellopta azo-
kat a könyveket, amelyeket majd hiába fognak keresni a polcokon. Ön tudja, 
hogy a lakatos jelentette fel, mégis megvédte, senki sem tudja, miért, engem 
kivéve. Egy ilyen csirkefogó csakis önnek lehet barátja, az ön természetellenes 
szenvedélye miatt, melyet ildomosabb lenne jobban titkolni. Ez egyébként az 
általános vélekedés, és ha téves is, ennek egyedül ön az oka, mivel Viderol pá-
ciensnek, ön pedig ágensnek tűnik. Én nem szólok semmit, bár igen jól tudom, 
csak azért szereti Viderolt, mert ő az egyetlen ebben a kastélyban, aki inasként 
hajlandó az ön utasításainak eleget tenni, s ezek a cselekedetek ugyanolyan 
gyalázatosak, mint az azokat kiváltó utasítások.

Nyolcadik levél. Az ön gaz Viderolja, igazi hóhérsegéd, kitépte képmásom 
az egyik művemből, ráfirkantotta az ön által tanított jelzővel ellátott nevem, 
majd kiragasztotta az illemhely ajtajára a saját vagy az ön anyagával, ezek 
ugyanis a gyalázatos üzekedés miatt könnyen összekeverednek.

Caumont úr, ki elsőként vette észre e gyalázatot, letépte a Viderol által el-
lopott portrét és elhozta nekem megmutatni. Megkértem, tegyen panaszt. Írt 
is az elvetemültnek, számon kérve tőle tette aljasságát, de az csak gúnyolódott 
és élőszóban azt felelte, hogy „tisztelete jeléül cselekedte”.

Megkértem hát Caumont-t, hogy a gondnoknál, azaz önnél panaszolja be, 
ám Baumauer úrral együtt azt jelentették nekem, hogy ön csak nevetett ezen. 
Ezért fölkerestem önt Caroline5 szobájában, ahol épp a hölggyel és Viszkocsil 
őrnaggyal kockázott. Kezébe vette arcképem, és hosszas töprengés után azt 
méltóztatott válaszolni, hogy a tett megvetést érdemel, ám semmi jelentősége, 
és különben is a legjobb, ha megvárom panaszommal a gróf úr hazatérését, 
mivel önnek nem áll hatalmában elégtételt szolgáltatni. Erre én azt feleltem, 
hogy ez bűncselekmény, mire ön, a tudatlanság magasiskolája, nemmel vála-
szolt, s azt is mondta, elképzelhető, hogy nem is Viderol volt a tettes. Erre én 
azt vetettem ellen, hogy a gazfickó még hencegett is vele, mire ön, nyilvánva-
lóan meglepetten, hogy nem tartotta be az utasításait, amondó volt, hogy az il-
lető bolond és megvetést érdemel, majd hozzáfűzte, hogy az én helyemben ezt 
a tanácsot követné. Ekkor én gratuláltam az ön tapintatos becsületességéhez, 
és megcsodáltam sztoikus bátorságát, mely egy ehhez hasonló esetben lehe-
tővé tenné a gróf igen bizonytalan hazajövetelének kivárását, és arra kértem, 
hogy legalább a szobámba küldje az ételt. Ezt megtagadta, Faulkircher uram, 

4 Waldstein gróf könyvtára negyvenezer kötet körül lehetett, Casanova feladata elsősorban az 
újdonságok, illetve a folyóiratok beszerzéséből állt, kölcsönzéshez nemigen akadt olvasó. 
Igaz, a családi kéziratokban gazdag állományt maga Schiller tanulmányozta Wallensteinjához, 
s a velencei is átböngészte töredékben maradt hőskölteménye, az Albertiade megírásához. 
A könyvtáros vádaskodása súlyos üldözési mániára vall.

5 Caroline Werthmüller a gróf ágyasa volt, akit a sűrűn utazó Waldstein, anyja minden rosszal
lása ellenére, duxi tartózkodása alatt kitüntetett kegyeivel, bár a hölgy így is csak feleannyit 
keresett, mint az öreg könyvtáros. A velencei rossz szemmel nézi a gondnokkal való barát
kozását; lehet, hogy féltékeny?
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és visszautasításából kitetszett aljassága csimborasszója; abban a pillanatban 
felismertem önben a tett értelmi szerzőjét, és megértettem, hogy kötelessége 
volt utasításának galád kivitelezőjét védelmébe venni.

Ön egy hétpróbás gazember, akiből hiányzik a legcsekélyebb becsületérzet, 
erkölcsi tartás és törvényismeret! Biztos vagyok abban, hogy szívesen meg-
gyilkoltatna, de sohasem lenne mersze becsületes kardom elé kiállni, mellyel 
nemes egyszerűséggel egy egészséges csapást mérhetnék lapított képére, me-
lyet elég megpillantani, hogy felfedezzük benne az álnok lényt, kiből minden 
cinizmus ellenére hiányzik a józan ész. Maradok…

Tizenkettedik levél. Emlékszik-e arra, hogy három évvel ezelőtt Waldstein 
gróf urat azzal az elbeszélésemmel szórakoztattam, amelyben a prágai fővár-
gróf igazságot szolgáltatott nekem egy császári dohányügynökkel szemben?

Szokásos szemérmetlenségével kétségbe merészelte vonni az eset hite-
lességét, s én rájöttem, honnan ered tamáskodása: nem bírta elviselni, hogy 
a fővárgróf olyan nagyra becsül, hogy kész a javamra ítélni. Ifjúkoromban 
gyalázatos kételkedése miatt betörtem volna a fejét, de most megelégedtem 
azzal, hogy biztattam, nézzen utána a dolognak Prágában, ahová a grófi ügyek 
intézésére készült. Hazatértekor kénytelen volt igazat adni, jóllehet igen kény-
szeredetten, mert látszott, dühös a várgrófra, amiért az kiállt mellettem. Úgy 
gondolom, s  ennek nagy a valószínűsége, ha ön lett volna a helyemben, az 
ügynök kerül ki győztesen, mivel lapos ábrázatának puszta látványa eleve az 
ellenfelei igazát erősíti.

Ha tudná, mennyire szánalmas ön, amikor valamilyen tudományos té-
mához hozzászól! Csak egy vállrándítást váltott ki belőlem, mikor két éve az 
asztalnál ostobán azt mondta, a mechanikus kocka megkettőzését talán meg 
tudnám oldani, a geometriai kockáét soha.

Nyilván fogalma sincs az egészről, maga szerencsétlen! Akitől ilyesmit 
hallott, az matematikus lehetett vagy az volt valamikor, ki ebben a nagy mű-
veletben leküzdhetetlen akadályt látott; de ön, tudatlan papagáj, meg tudná-e 
mondani, mit értünk geometriai duplikáció alatt? Ugyanannyit tud erről, mint 
Viderolja, kinek ön az apostola. Amikor gazdájától, a gróf úrtól Karlsbadban 
értesült arról, hogy az én módszeremet több akadémikus is megfelelőnek ta-
lálta,6 s a szász választófejedelem egy aranyórát ajándékozott nekem emiatt, 
elképedtségében és bosszúságában szamár természetébe burkolózott, s Dux-
ba hazatérve még csak nem is köszönt nekem, mivel csak a hasonszőrűeket 
bírja tisztelni, és beleit irigység mardossa.

Tizenötödik levél. Pályafutása ott ragyog ábrázatán, mégpedig oly tisztán, 
hogy már első pillantásra és akarata ellenére is szemet szúr. Vén arca ráncos 
útvesztőjében bosszúállás, aljasság, káröröm és nagyravágyó tudatlanság rej-

6 A  déloszi problémaként ismert geometriai feladvány – a kocka megkettőzése – a görög 
antikvitás sokat vizsgált, megoldatlan szerkesztési feladata. Casanova értekezést írt erről, La 
solution du probleme deliaque címmel (Drezda, Meinhold, 1790). Nyilván neki sem sikerült 
megoldást találni. Apró csúsztatás, hogy páduai levelezőpartnere, Simeone Stratico, az Olasz 
Tudományos Akadémia tagja elolvasta ugyan az értekezést, de igen tapintatosan elutasította.
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tőzik. Csak azért szeret rossz társaságba járni, hogy pöffeszkedjen, ha pedig 
véletlenül jó társaságba csöppen, megjelenése és magatartása spicli benyomá-
sát keltik. Élcelődése, mely azért mulatságos, mert elsőként saját maga mulat 
rajta, mindig gúnyos és rágalomtól fröcsögő, s gyűlölködő, mindenre gyanakvó 
elméje gyümölcse. Ennek alapján mondja néhány ostoba, hogy ön elmés, és 
emiatt fél a kastélyban mindenki öntől, kivéve a rangidős házmestert, az öreg 
Frigyest, ki goromba és morcos, de megbízható, s bár fukar paraszt, derék em-
ber, ki teszi a dolgát, és önt mindenféle félsz és gátlás nélkül megveti. Még a 
szobámban történt, hogy az ön fejéhez vágott egy Bayle szótárt; azóta belehalt 
az ön által keltett lelkiismeret-furdalásába.

Az ön Caroline-ja hallatlannak nevezte az aggastyán bűnét; ez csak termé-
szetes egy olyan lénytől, aki rabszolgaként viselkedik, valahányszor meg meri 
önt szólítani, és nem mulasztja el minden mondatát a kötelező fűszerrel ízesí-
teni: „hadnagy úr”. Ezért nagyon is előzékeny vele. Lakást utalt ki számára, ahol 
a hölgy kedve szerint fogadhat bárkit, és nem függ a hóhér Videroltól, akinek 
a barlangján azt megelőzően át kellett haladnia, hogy bejusson kegyencnője 
szobájába, és azt beszélik…

Gyűlölködő irigységétől vezérelve arra törekedett, hogy egyfolytában zak-
lasson, nos, ez sikerült; ám gyávasága, mely megóvta kardomtól, nem bírta 
megvédeni pennámtól; lelepleztem önt és visszanyertem régi nyugalmam.

Egy olyan ember, aki egy rendőrállamban7 a törvény kezére juttatja a be-
csületére törő bűnözőket, ne törődjön többet ilyesmivel. Méltatlan viselkedése 
a duxi kastélyt botrányos helyszínné változtatta, melyet a bölcsebbje jelenleg 
elkerül, hiszen a kastélyban és környező utcáin büntetlenül lopnak és gyil-
kolnak. Minden szerencsétlenség kútforrása egy visszataszító lény iránt érzett 
mocskos szenvedélye. Egyik nap eltűrte, hogy ez a köcsög előbb üljön asztal-
hoz, mint a Duxba érkező sorozóhadnagy kadétja, kit egyébként tábornoki fo-
gadtatásban részesített. Én tudom, hogy a hadapród nemesi családból való, és 
azt gondolom, örömét lelte a megalázásában, mert noha egy nagyúr kenyerét 
eszi, ön nyíltan jakobinus. Ami a toborzóhadnagyot illeti, katona volt és altiszt, 
épp mint ön huszonöt éven keresztül, így minden tisztelet kijárt neki…

Gaz ágyasa aznap diadalt ült, ám ön később mégis kénytelen volt őt 
megalázni: a  kastély általános meglepetésére, Ambrosi doktor és neje láto-
gatásakor muszáj volt elkergetnie az asztaltól. Bevallom, én is meglepődtem, 
és megcsodáltam erőfeszítését, mellyel legyőzte önmagát. A doktor felesége 
megmondta valakinek, hogy biztos abban, a gaz Viderol nem lesz jelen, s ön 
ezt megneszelte. Mindazonáltal, hogy ne kelljen visszakoznia, az ő terítéke is 
ott állt. Ostoba húzásán, szegény alhadnagyom, mindenki szánakozott. Gya-
lázatot hintett gazdája nemes hajlékára, és nyilvánosházat csinált egy olyan 
asztalból, amely, noha cselédasztal, illedelmes és elviselhető lehetett volna; 
mert Caroline egy tisztességes hölgy külsejét ölti magára, a  szakács és fe-
lesége jóravaló emberek, s egy másfajta viselkedéssel ön is méltó asztaltárs 

7 Casanova sohasem táplált túlzott szimpátiát a Habsburgbirodalom iránt: ifjúkorában kitolon
colták Bécsből és öregkorában sem sikerült a fővárosban megkapaszkodnia, ám a francia
országi véres események hatására méltányolni kezdte a Monarchia törvénykezését, mely az 
erőszakos jogsértés ellen határozottan lépett fel.
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lehetne. Elégedett lettem volna, ha józan észtől vezérelve, jól szervezi meg 
az étkezést, és nem lennék azon a véleményen, hogy rossz vásárt kötöttem 
Waldstein gróf jótékonykodásával. Olyan vagyok, mint egy nemes paripa, akit 
a szerencsétlenség szamarak közé taszított és rákényszerített az oldalrúgások 
türelmes elviselésére, mivel közös jászolból kell táplálkoznom. Ha ifjú lennék, 
bottal látnám el a baját, s bevallom, az öreg házmester bátorságától elpirultam. 
E derék ember, mikor a fejéhez vágta a könyvet, ügyet se vetett a nyolcvan évé-
re, vagy arra, hogy ön, aki erősebb, letaglózhatja, és alaposan megijesztette. 
Irigylem hőstettét, de én egy szál karddal szeretném önt a másvilágra küldeni; 
csakhogy túl gyáva ahhoz, kivénhedt katona létére, hogy akár két perc erejéig 
is összecsapjunk.

Elfogult tudatlanságának még ezt is felrónám: ön szerint tévesen vádolom 
Viderolt, hogy azt írta, megöl, ha sikerül nekem megbüntetését kieszközölni. 
Ugyan ki mástól jöhetett ez a névtelen írás, ha nem őtőle? Azt gondolja, én 
találtam ki, hogy vétkét súlyosbítsam? Ön egy szörnyeteg! Tán új sérelmeket 
kell kiötlenem, hogy mindkettőjüket gályarabságra ítéljék?…

Tizennyolcadik levél. Végül, Faulkircher uram, bemutatta mesterfogását 
is azzal, hogy megparancsolta hóhérlegény szeretőjének, támadjon rám bot-
tal Dux utcáin, 1791. december 11-én, vasárnap délelőtt tíz órakor. Nem is 
lehetett volna egyszerűbben: öreg vagyok, fegyvertelen, még a sétabotom se 
volt nálam, így nem is fejthettem ki ellenállást, csak az elöljáró házába tudtam 
bemenekülni, aki nem tartózkodott otthon.

Tette után a hóhér sietett figyelmeztetni az elöljárót, hogy csak az ön paran-
csának engedelmeskedett, amikor kezet emelt rám, s ez a hivatalnok, akinél 
panaszt tettem, biztosított, hogy ezentúl a gazfickó békén hagy.

„Hát nem csukja börtönbe?” – kérdeztem. „Ez – válaszolta – a gróf hatás-
körébe tartozik.”

Hát azt gondoljátok, hitvány, gyáva lelkek, hogy II. Lipót törvényeit csak úgy 
áthághatjátok?

Ön az, Faulkircher, aki e szerencsétlen hivatalnokot romlásba döntötte, 
mert, még önnél is ostobább lévén, hagyta magát ön által befolyásolni. Kény-
telen vagyok őt feljelenteni, és előre szánom a családját. De miféle tudatlan 
vagy korrupt bíró az, aki egy nyilvánvaló bűntény megtorlása helyett a gyilkos 
hóhér ügyvédje lesz, s közli, hogy a tettes kifogásolja a minősítésem? Eh! Tán 
nincs jogom illetékes helyen hóhérnak nevezni egy megtörtént bűncselekmény 
elkövetőjét addig, amíg meglakol, s amíg egy jogi vizsgálat be nem bizonyítja, 
hogy ön az első számú hóhér, s a másik csak parancsát teljesítette vagy sugal-
latát követte?

Győzött, Faulkircher; mindent elkövetett, hogy elhagyjam Duxot; de nem 
nyert vele sokat, és meg fogom nyerni a magam igazát. Luser csak Duxban 
van,8 s én találok egy ügyes és független prókátort, ki ellenáll majd csábításai-
nak, egy olyan embert, aki számára a becsület mindennél többet ér, stb.

8 Az eset után Casanova rövid ideig Oberleutensdorban (ma: Horní Litvinov), a gróf közeli birtokán 
húzta meg magát. Luser, a duxi elöljáró, valóban nem torolta meg a sérelmet, viszont a haza
térő gróf a rá következő évben elbocsátotta a gondnokot, aki visszatért katonai hivatásához.
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Nyolc széljegyzet  
a Faulkircher-levelekhez

Pamflet. Casanova levelezése igen kiterjedt, levelezőpartnerei közt találunk ne-
ves akadémikusokat és ismeretlen dilettánsokat, tehetős grófokat és élelmes sze-
rencselovagokat, nagyvárosi pártfogókat és kisvárosi rajongókat, sikeres írónőt és 
tudatlan varrólányt, dohogó fogadóst és lelkendező olvasót. A kapcsolattartáson 
túl az írás gyönyöre vezérli a velenceit, ahányszor csak pennát ragad. A viszon-
tagságos évszázadok következtében sajnos mindössze egyetlen hiánytalan le-
vélváltása maradt fenn, az is egy vidéki inspektor9 buzgalmának köszönhetően. 
A Feldkirchner asztalnoknak írott, duxi archívumban megőrzött huszonegy levél 
a pamflet jegyében fogant: gúnyos, lekezelő, sziporkázó, megsemmisítő szöveg.

Vádirat. A  jog mindig is vonzotta Casanovát, röpke páduai jogi tanulmá-
nyok után a barcelonai börtönben írta meg a velencei állam apologetikáját, 
a Confutazionét.10 Duxban a személyi jog sérül, vakmerő inzultus után védtelen 
öregembert támad meg egy bottal felfegyverkezett agresszor, aki ráadásul fel-
sőbb utasításra cselekszik. A városka elöljárója azonban nem ítélkezik, a csá-
szár törvényeit figyelmen kívül hagyja, továbbra is a bomlófélben levő feudális 
rendhez ragaszkodik: tegyen a gróf igazságot. A velencei annak rendje és mód-
ja szerint pontokba foglalja sérelmeit és az erkölcsre apellál, arról azonban mé-
lyen hallgat, hogy egykor ő is jelentéseket írt az állambiztonsági hatalmaknak.

Krimi. A levélíró apránként derít fényt az ármányos ellenség mesterkedései-
re, s legalább annyira foglalkoztatja a gaztett előkészítése, mint a támadásban 
kulmináló bűncselekmény. A nyomozó szerepét is játszó Casanova saját beval-
lása szerint már kezdettől fogva átlátott a szitán, s csak alakoskodott az ostoba 
gazfickóval, mert sokáig azt remélte, Feldkirchner megbékél a gróf kivételezett 
könyvtárosával. A tettlegességet kiváltó ok végső soron az irigység, melyhez egy 
förtelmesnek vélt bizonyítatlan deviancia társul, meg egy elvetemült szövetséges, 
akit a háttérből lehet manipulálni. Némileg meglepő a szerző homoszexualitással 
szemben tanúsított intoleranciája, korábban egészen más álláspontot képviselt.11

9 A prágai születésű Johann Ferdinand Opiz a csehországi Czaslauban (ma: Čáslav) volt pénz
ügyi ellenőr. Közös barátjuk, Lamberg gróf biztatására kezdett Casanovával levelezni, és 
rendkívül gondosan minden elküldött, illetve a duxi könyvtárostól kapott levelet lemásolt. 
A végén csúnyán összekülönböztek.

10 Confutazione della Storia del Governo Veneto d’Amelot de la Houssaie, 1769 Amsterdam 
(tkp. Lugano). Casanova a velencei francia nagykövet titkárja által publikált, hazája ellen vá
daskodó művet cáfolta meg egy háromkötetes, saját állítása szerint negyvenkét nap alatt 
megírt értekezésben. A velencei hazatérés reményében fogant írás nem az egyetlen vita
irata: az Icosameront ért, jénai Allgemeine LiteraturZeitungban megfogalmazott kritikákat is 
vehemenciával utasítja el.

11 Isztambulban Izmail, Péterváron Pjotr csábításának nem tudott ellenállni. Vö. Emlékiratok, 
II. kötet, 4. fejezet és 10. kötet, 6. fejezet.
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Krónika. A  levelek rendkívüli helyzetjelentésként olvasandók: a  tudósító 
tényeket mutat be, helyszínt és időpontot jelöl meg, szemtanúkkal konzultál, 
akikről ráadásul még néhány kiegészítő információt is közzétesz, zárásképp 
pedig az ügy további fejleményeivel kecsegtet. A duxi mindennapok szürkesé-
gét megszakító fontos esemény krónikájaként tárul tehát elénk a velencei meg-
hurcolása, melyről a lehető legnagyobb nyilvánosságot kell értesíteni, hisz egy 
nem akármilyen ember ellen történt durva kihágás. Egy fontosabb, és pláne 
dicsőbb esemény árnyéka vetül a botrányos eseményre, a hajdani lengyelor-
szági párbajé, ahol Giacomo Branicki grófon vett elégtételt, és ezzel az európai 
sajtó napi szenzációját12 szolgáltatta.

Fegyver. Casanova párbajhős múltját büszkén hirdeti varsói diadala, pisz-
tolya egykoron a lengyel koronaőrt életveszélyesen megsebesítette. A karddal 
vagy lőfegyverrel vívott párbaj már abban az időben is tiltott műfaj volt, ráadá-
sul sok év eltelt azóta, s az agg könyvtáros nyilvánvalóan harcképtelenné vált. 
Bár időnként erős kísértést érez ellenfele ráncos képét összeszabdalni, mégis 
célravezetőbbnek látja az írói tollforgatást. A toll pedig az utókor számára min-
denképp hatékonyabb fegyver, mint a kard: a Duello sikere13 már életében is 
erről győzi meg, s bár az alhadnaggyal folytatott szócsatát túlzás lenne szellemi 
párbajnak minősíteni, a postázatlan levelek halhatatlan kegyelemdöfést adnak 
ádáz ellenfelének.

Zsarolás. Faulkircher csapra veri a gróf hordóit, jogtalanul kapja nyugdíját, 
fajtalankodik a „gaz” Viderollal, azaz a levélíró csupa olyan dolgot hánytorgat 
fel, amely miatt a gondnok könnyen bajba kerülhet. Sakkban tarthatná ezzel 
ellenfelét, mégsem dönt a nyílt zsarolás mellett. Nemeslelkű megbocsátás ez, 
vagy átmeneti tanácstalanság a felbujtó személyét illetően? Az is lehet, hogy 
egyszerűen csak félti az életét. Pedig a revolverezés nem esik távol a velencei-
től, Londonban14 például meglehetős sikerrel alkalmazta. Kész szerencse, hogy 
a megértő Waldstein gróf az ominózus eset után nem sokat teketóriázik, kiadja 
az alhadnagy útját, és csak a szégyentelen futárt tartja meg szolgálatában.

Műveltség. A származás az ancien régime alapköve. Érdekes módon Ca-
sanova többre tartja ezt a számára is diszkriminatív rendet,15 mint a jakobinu-

12 A bécsi Wienerisches Diarium, a berlini Vossische Zeitung, a  kölni, francia nyelvű Gazette 
de Cologne vagy a londoni Public Advertiser egyaránt beszámol 1766. március ötödikének 
hírhedt eseményéről.

13 Az « Il Duello ovvero saggio della vita di Giacomo Casanova, Veniziano » a hét lapszámot 
megért Opuscoli miscellanei (Velence, Modesto Fenzo, 1780) hatodik, júniusi számában 
jelent meg, de több különnyomata is készült.

14 A  hannoveri lányokkal való kaland (Emlékiratok, 10. kötet, 1. fejezet) kíméletlen oldaláról 
mutatja be Giacomót, aki az éhhaláltól csak azzal a feltétellel menti meg a kisasszonyokat, 
ha gyöngédségét viszonozzák.

15 Tanulságos a Sieyès abbé híres, Mi a harmadik rend? röpiratát elítélő kéziratos A francia nép 
munkájának Egyenlőség címet viselő fejtegetése, melyben a forradalmár szerzőt „fanatique 
demi scélérat”nak, azaz „féligmeddig gazember fanatikus”nak titulálja.
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sok által hirdetett egyenlőséget, s a műveltséget dicsőíti, mely osztályrészéül 
jutott. A műveltség teszi az embereket egyenrangúvá, nem a barbár erőszak, 
ennek köszönheti főúri, értékes levelezőpartnereit, diplomáciai kapcsolatait, 
könyvtárosi állását. Az írástudó magasan felette áll a barbárságnak, a velencei 
haragosa viszont csupán egy iskolázatlan altiszt, aki a jó modor és a literatúra 
területén egyaránt betlizik. Érthető hát, miért fitogtatja előszeretettel nyelv-
tudását, irodalmi, jogi, filozófiai, matematikai ismereteit: az entellektüel neme-
si gőgje nyilatkozik meg.

Terápia. Casanova az Emlékiratokat saját bevallása szerint azért írta, hogy 
leküzdje a duxi magányt, az öregséget, a könyörtelen unalmat. A valójában fiók-
nak készült huszonegy levél bizonyára a gondnok és a futár által vérig sértett 
öreg könyvtáros indulatait hivatott szublimálni. A szöveg a gyalázkodás retoriká-
jának kis mesterműve, a kíméletlen jelzők, a groteszk jellemábrázolás, a fortyogó 
indulatok és a megsebzett pátosz kézikönyve. Amikor pontot tesz a végére, meg-
könnyebbülten sóhajt fel, és a kéziratot a kastély emeletén található kis szobájá-
nak szegletében álló ládába helyezi, ahol már könyvtárnyi mennyiségű, kiadásra 
váró, telerótt papiros tornyosul,16 a töretlen libidó megannyi tanúságtevője.

16 Az ún. »duxi archívum«, a casanovai kéziratok hagyatéka, ma a prágai Központi Állami Levél
tárban található. Teljes katalogizálását egy holland kutató, Marco Leeflang végezte el.
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