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SCHEIN GÁ BOR

Bécs, önarckép1

Az elõbb a te ra szon ül ve, tu dod-e, Bob, 
mi ju tott eszem be? Ide je ön arc ké pet
fes te nem! Öl dök lés bõl ki men tett ko po nyám
meg ér de mel en  nyi tö rõ dést, egy ka la pot
a szem öl dök fö lé, ve len ce it, nem ke mé nyet.
Ve len cei ka la pot? Vö rö sé bõl a pa let tán
ma radt még? Nem volt elég vé res a kar ne vál? 
Ne kem ah hoz sem mi kö zöm. Pirnát a Szent 
György szi get re vi szi egy ha lál gon do la, 
a szám lá tól, me lyet be nyúj tok, Fü löp fej re áll,
de fi zet ni fog, és de gesz buk szá val, éles re fent
tõr rel Canaletto ajánl ja ma gát. In dul ha za.
Ha bár ki ke re si, mondd nyu god tan, a po los kás
Krumpliszsák2 he lyett a Vö rös Oroszlán3

tük rei közt meg ta lál. Zü rich után új ra
tü kör be szé dül ni? Ja vít gat ni egy om lás ra
szánt ar cot, Bernardo, rá érsz ar ra még! Ki lép ve 
a gáz ból ke re ke dik már a nagy kör. A pro szek tú ra
je ges an gyal ké se szür ke agy pu ding ba
sza lad, és a gu ban cos fo na tok kö zül vég re
ki vág ja az iz gá ga sá got. Hul la sza bá szat?
Grottakeringõ? A bozoárkõ ke re sé se túl van
azon, Bob, amit még el vi se lek! Nyu gi, ha mar 
meg szo kod. Fel vesz min ket a re túr já rat,
mert a he lyét vé gül min den egy mú ze um ban
le li meg, al ko hol ban, üveg alatt, amit ki ka par
az uterusból az an gyal kés. Hat lá bú bá rány, 
szi á mi iker, hús za bá ló ró zsa jár vány:

mind ön arc kép. Jó zsef tor nya már kül di elénk
a negy ven hár mas villamost.4 És egy po kol lyuk
köp hoz zá föl fe lé? Mint min den hul la for ma em bert!
Ez alul já ró, Bob. Ber reg az aj tó, szállj fel! A ve sém
le sza kad eb ben a ráz kó dás ban. Tusz kol juk
ma gun kat az aj tó hoz! Az unal mas Alsert

1  Az alább ol vas ha tó szö veg a Bo lon dok tor nya cí mû ver ses el be szé lés egyik fe je ze te. Bernardo Bellotto 
(1722–1780), mû vész ne vén Canaletto ve len cei fes tõ, akit nagy eu ró pai vá ro sok ról, Ve ro ná ról, Bécs rõl, 
To ri nó ról, Drez dá ról, Pirnáról, Var só ról és per sze szü lõ vá ro sá ról, Ve len cé rõl fes tett va ló ság hû lát ké pe i ért 
(vedutáiért) sa ját ko rá ban is nagy tisz te let öve zett. A szö veg má sik sze rep lõ je Bob, tel jes ne vén Robert 
Nador, aki Ma gyar or szá gon szü le tett 1969-ben. Szü lei 1973-ban ván do rol tak ki Auszt rá li á ba. Ott Robert 
Nador ké sõbb el is mert ideg gyógy ász lett. Szin tén ma gyar szár ma zá sú fe le sé gé vel, Eva Nadorral a sidney-i 
egye tem egyik mû vé szet tör té ne ti kur zu sán is mer ke dett meg, ame lyet mind ket ten nagy ér dek lõ dés sel lá to gat-
tak. 2006 nya rán a há zas pár eu ró pai kör uta zást tett, kö vet ve Canaletto nyo ma it. Ez az uta zás ih let te Robert 
Nadort, hogy meg ír ja Bo lon dok tor nya cí mû mun ká ját, egy kép ze let be li uta zás tör té ne tét, amely egy szer re 
zaj lik a tér ben és az idõ ben. Canaletto és Robert Nador két száz öt ven évet be jár va az õrü let nyo ma in ha ladt 
Né met or szág ban, Svájc ban, Auszt ri á ban és Ma gyar or szá gon. E fe je zet ben Bob ide jé be jut va, va gyis 2006-
ban vis  sza tér nek Bécs be, és új ra fel ke re sik a Narrenturm épü le tét, ahol jár tak már 1784-ben, né hány nap pal
Eu ró pa el sõ, sza bad kõ mû ves el vek alap ján épí tett ideg gyógy in té zet ének át adá sa után.

2  Robert Nador Pirnában, ahol 1754-ben meg is mer ke dett Bernardóval, a Zum Kartoffelsack ne vû pan zi ó ban 
la kott.

3  A Szent Márk tér kö ze lé ben ta lál ha tó Vö rös Orosz lán fo ga dó hí res volt ven dé ge i nek fes lett sé gé rõl. Az eme-
le ti két kü lön szo ba éj jel-nap pal nagy for gal mat bo nyo lí tott.

4 Feltételezhetjük, hogy a szö veg be li Bob és Canaletto a Bé csi Egye tem köz pon ti épü le te fe lõl, a Karl Lueger 
Ring rõl kö ze lí tet te meg má sod íz ben a Narrenturmot, a Bo lon dok tor nyát, itt van a 43-as vil la mos vég ál lo-
má sa. Hõ se ink így mind ös  sze két meg ál ló meg té te le után le száll nak, és be lép nek az egy ko ri kór ház he lyén 
ta lál ha tó mai egye te mi campus te rü le té re.
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mind járt be mond ja az au to ma ta nõ. Ez a mi
an gyal kánk hang ja volt. Csak ha son lí tott rá.
Itt min den ha son lít. Mint ha egy szám zá rat
for gat na az idõ, a kór ház ma egye te mi
campus, csu pa stra pált fej, Jó zsef tor nyát
pe dig a pa to ló gia tituláris temp lo má nak 
szentelték.5 Ide nem me gyek be. A be lé põ
csak két euró. Az én zse bem bõl ugyan fél pen gõt
se va karsz ki. In kább kint meg vár lak. Olyan szé pek
itt a fák! Tisz ta filozófenvég. Ül dö gél nék és
sé tál nék alat tuk. Majd ké sõbb. Most szo ro san
állj mö gém, a de tek tor ka pun át csem pész lek.
Az én idõm ben min den moz du lat ha tár át lé pés. 
Utá lom ezt, Bob! Ne kem a blic ce lés szív ro ham,
és plá ne itt ezen a szûk fo lyo són. Már is az
õrült il lu zi o nis ta do bo zá ban ér zem ma gam.
In du lunk, ura im. Ne ma rad ja nak le,
és ké rem, ne nyúl ja nak sem mi hez! A vi asz-
moulage-ok a fa la kon ér té ke seb bek, mint Ma dame
Tussaud os to ba lé nyei. És ha önök közt len ne
olyan, aki nek a lát vány tól fel for dul a gyom ra,
ké rem, szól jon. Egyéb ként gon dol ja nak ar ra,

hogy a ha lál al ko hol ban ázó torz cso dái
és pre pa rált szen ve dé sei itt az éle tet
szol gál ják. Kö ves se nek! Mi lyen ré me sek
ezek a pisz kos fe hér csem pék! Apám kór há zi
szo bá ja jut ró luk eszem be. Si es se nek
ott há tul! A tár ló ban ez egy kü lön le ges eset,
situs inversus, min den szerv az el len ke zõ
ol da lon nõtt. Úgy lát szik, né ha a ter mé szet
eg  gyel több tük röt hasz nál. Ezek a sze der jes
cso mócs kák pe dig ti pi kus tü ne tei a tü dõ
elsajtosodásának, ké sõbb ka ver nák kép zõd nek 
be lõ lük, vi gyáz zon ké rem, ne hogy le ver jen
va la mit a há ti zsák kal. Egyéb ként Jó zsef 
csá szárt is a tü de je vit te el. A to rony ból,
úgy lá tom, kí sér tet kas télyt csi nál tak, és ez
a kór bonc ta ni kedvesnõvér ko por só szeg
lesz a szí vem ben. Ér zem, ha még egy szót szól,
men ten be lé ha ba ro dom. Sze gény fiú. Nincs esé lyed.
Frau Skalpellért sok lo vag pusz tult el a to rony ban.
Ná lunk min den pre pa rá tum nak sa ját szá ma
van: oszteoporózis, víz- és orosz lán fej, hát tal
ös  sze nõtt szi á mi ik rek, szép sor ban
a fer tõ zé sek ne mei, lues commata
bullosa, variola vera, mint ha lágy dal
pen ge ne sze rel mes man do lin hú ro kon, 
mert ez az utol só, mit em ber meg ad hat,
rom tes tét, roncs tes tét, mely ve lünk is ro kon,
és ha lá la an  nyi csak e bo lond agy

5  A Narrenturm épü le té ben 1971 óta a Pa to ló gi ai és Ant ro po ló gi ai Szö vet sé gi Mú ze um gyûj te mé nye kap 
he lyet. A ma ga ne mé ben le nyû gö zõ, Eu ró pá ban egye dül ál ló gyûj te mény az em be ri tor zu lá sok és meg be te ge-
dé sek tel jes en cik lo pé di á ját tar tal maz za. Az egy kor ele ven tes tek szá raz és ned ves pre pa rá tu mai, to váb bá a 
kü lön fé le fer tõ zõ be teg sé gek fe lü le ti tü ne te it va ló ság hû en be mu ta tó moulage-ok meg töl tik az épü let fel sõbb
szint je in ta lál ha tó rak tár he lyi sé ge ket. Az épü let leg al só szint jé nek cel lá i ban be ren de zett ki ál lí tás a gyûj te-
mény nek csu pán egy tö re dé két tár ja a lá to ga tók elé. Ugyan ak kor a ki ál lí tás em lé kez tet az épü let ere de ti 
funk ci ó já ra is. Így pél dá ul az egyik cel lá ban érin tet le nül meg hagy ták azt a ki csiny ko vács mû helyt, amely ben 
a bo lon dok lán ca it ké szí tet ték.
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cel lá i ban, mint a por, amit le fú junk. Ezt a
han got meg is me rem. Így csak az an gyal ka
be szél! Ez is csak ha son lít. So sem volt más
a hang, is mét lés, és az élet ha lál, a nagy fieszta
még is el hi te ti, hogy fel nyit ha tod, mint ha
mû tét alá vet néd a ze né lõ do boz kát,
a hang gyat ra tes tét: az an gyal ka füst be 
szállt Pirnában. És a füst bõl vis  sza tért. Nézd meg 
job ban Frau Skalpell or ra alatt a szív for ma kis
 je gyecs két, e bû vös je let, mely is me ret len völgy be
csal. Egy szer re nagy-nagy ked vet ér zek,
hogy le fes sem. Most meg õt? És ben ne ma ga mat is,
mint Le o nar do Giocondában, csak ké ne, 
aki foly ton zenél.6 Jöj je nek, ura im! Íme,
a dup li ká tu mok cel lá ja. A két fe jû
sas és a tel he tet len ét vá gyú Ca sa no va,
aki re két füty köst ra gasz tott a ter mé szet,
bi zo nyít va, hogy épp oly igyek võ és egy ügyû,
mint ki lát ván, hogy si ke rült ne ve tést elõ csal nia 
a tár sa ság ból, meg is mét li ugyan azt a vic cet.
És még is ez a rej tély. Jó zsef csá szár alig ha
cso dál ko zott, hogy fe le sé ge, pármai Iza bel la
a hú gá val, Maria Christinával csal ta meg õt,
ki bõl utóbb még is spa nyol ki rály né lett és egy
szép na pon ad ju tán sa mel lett mes  sze szállt
egy ka to nai légballonnal.7 A fény ké pe zõt,
ké rem, te gyék le! Ca sa no vánk ér zé keny
a va ku vil la nás ra, mint Sifredi vagy Mandy Bright,8

mert hogy há bo rú vagy va ku bliccen, e vá ros ban 
nincs kü lönb ség. Sze gény-sze gény Frau Skalpell!
Úgy lá tom, itt az agy nem fa csar ma gá ból jobb li kõrt,
mint a spi ri tusz, mely tré fát ûz be lõ le. Gyor san
el in nen, Bob! Ez az én ko rom. En gem már nem rejt el
sem õrü let, sem a szín, sem a fo nák. De az õrt
te ki cse lez he ted. Si ess, Bernardo! Mint az ár nyék,
át csú szol a kor lát alatt, és ha ki érsz, túl 
a Só ka pu-hí don in dulj a Kármeliták 

6  A szer zõ ok kal fel té te lez he ti, hogy Canaletto ala po san is mer te Le o nar do Trattatóját, amely ben a nagy mes-
ter hang sú lyoz za, ros  szul te szi a fes tõ, ha meg fe led ke zik mo dell je szó ra koz ta tá sá ról, ami re egyéb ként a 
lant pen ge tés vagy a vers mon dás a leg al kal ma sabb. Vasari tud ni vé li, hogy Le o nar do Gioconda arc kép ének 
meg fes té se kor is gon dos ko dott ar ról, hogy min dig le gyen va la ki, aki ze nél, éne kel vagy tré fás his tó ri ák kal 
szó ra koz tat ja az as  szonyt, aki nek arc ki fe je zé se így so sem bá gyadt el, nem vált ked vet len né.

7  Ehelyütt a ne vek és a tör té ne tek újabb, im már vég ze tes ös  sze ke ve re dé sé nek va gyunk ta núi. Vagy még sem?
Csu pán ah hoz ha son ló ket tõs kép zõd mén  nyel akad dol gunk, mint ami lye ne ket a ter mé szet tor zu lá sa i ként a 
Pa to ló gi ai és Ant ro po ló gi ai Szö vet sé gi Mú ze um be mu tat a Narrenturm cel lá i ban? II. Jó zsef hú gá ból, Maria 
Christinából (1742–1798), aki nek sor sát any ja, Maria Theresia kü lö nö sen a szí vén vi sel te, so ha nem lett 
spa nyol ki rály nõ. A kü lön le ges rajz te het ség gel meg ál dott her ceg nõ a szász–len gyel trón utód lás ból ki sem mi-
zett Al bert Káz mér her ceg hez ment fe le sé gül, aki szin tén szen ve dé lye sen fes tett. Al bert Kázmért 1780-ban 
Hol lan dia ré gen sé vé ne vez ték ki, a fran cia for ra da lom ide jén azon ban a csa lád nak két szer is me ne kül nie 
kel lett Brüs  szel bõl. Maria Christina 1798-ban hunyt el Bécs ben. Sza bad kõ mû ves szim bó lu mok kal éke sí tett 
sír em lék ét Antonio Canova ké szí tet te el. Az a Maria Christina, aki rõl a mon dat má so dik fe lé ben van szó, 
1858 és 1929 kö zött élt. A Bécs ben is ne vel ke dõ II. Al fonz spa nyol ki rály hoz ment fe le sé gül, majd fér je
1885 no vem be ré ben be kö vet ke zett ha lá la után Spa nyol or szág ki rály nõ je lett, és az ma radt fia, a ké sõb bi III. 
Al fonz meg szü le té se után is egé szen 1902-ig, ami kor III. Al fonz ti zen hat éve sen trón ra lé pett. 1889 jú li u sá-
ban tör tént, hogy a ki rály nõ vá rat la nul meg je lent az egyik mad ri di park ban, ahol a had se reg mér nö kei egy 
lég bal lon nal kí sér le tez tek. A ki rály nõ a je len lé võk nagy meg döb be né sé re föl kí vánt emel ked ni a bal lon nal, 
amit ad ju tán sá val és né hány mér nök kel együtt meg is tett. Ki tud ja, ta lán II. Jó zsef ama vá gya ser kent új ra
a csa lád e ké sei sar já ban, hogy az ég gel társalogjék. A bal lon mint egy há rom száz mé te res ma gas ság ba emel-
ke dett, ma ga sabb ra te hát, mint ami lyen ma gas ba II. Jó zsef ju tott a Narrenturm priz ma sze rû „csil lag vizs gá ló-
já ban”, de to vább nem emel ked he tett, mert két kö tél rög zí tet te a föld höz. Mad rid pa no rá má ja mind azo nál tal 
biz to san el ra ga dó volt. 

8 Rocco Sifredi és Mandy Bright a mû ke let ke zé sé nek ide jén hí res por nó szí né szek vol tak.
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pi a ca fe lé, ahol egy szerb is te ni sültcsirkét
árul.9 Te ne ve gyél! A má so dik sar kon for dulj
jobb ra! Ott van egy ru ha köl csön zõ, a ki ra ka tát
meny as  szo nyi ru ha õr zi. Bent vár té ged egy
ve len cei pi ros ka lap. Ha azt föl te szed
a ko ba kod ra, és hét szer meg si mí tod a
ka ri má ját, el rö pít a Ridottóra, hol if jak
es ti ak tot festenek10, ott van köz tük Vedova
tü kör ké szí tõ lá nya is. De elõbb vis  sza visz
Pirnába. A drá ga Annie bán kó dik mi at tad.
Ap ja ra gyás ku pe cek nek ajánl gat ja bá ja it,
míg õ a kulcs lyu kon át egy re csak a ka me ra
bel se jé be ré ved, és a sö tét be egy le ve let
csúsz tat. Azt ol vasd el, az tán fe jezd be a
Pirnai pi ac te ret, és a pi ros ka lap alatt 
vidd el Annie-t a Canale Gran dé ra! És ve led
mi lesz eb ben a to rony ban, ha szikénk11 ész be kap, 
és dol goz ni kezd? Ne féltsd, Bernardo, az agya mat!
Van ben ne még épp elég or va dat és böl cse let.

  9 Ezt ta nú sít ha tom én is. Meg kós tol tam a csir két, va ló ban fi nom. A szer bet egyéb ként Tu bi cá nak hív ják.
10  Úgy lát szik, az idõk la bi rin tu sá ból ak kor sem ta lá lunk ki, ami kor már sejt jük a fényt. Az es ti akt fes tés nek 

Canaletto sem mi kép pen sem le he tett ta nú ja. Az új szo kás ról a Ve len cé be vis  sza ér ke zõ Ca sa no va szá molt 
be 1781. no vem ber 16-án kelt fel je len té sé ben: „A S. Moisè-negyedben, ahol a Calle del Ridotto el éri a 
Canale Gran dét, van a Fes tõk Aka dé mi á ja. Itt gyûl nek ös  sze a raj zol ni ta nu ló if jak, hogy ak to kat raj zol ja-
nak, még pe dig bi zo nyos es te fér fi a kat, más kor meg nõ ket. (…) Ezek re az es ti akt raj zo lá sok ra egé szen fi a tal 
nö ven dé ke ket is be bo csá ta nak, akik még alig töl töt ték be ti zen ket te dik-ti zen har ma dik élet évü ket. Raj tuk 
kí vül sok mû ked ve lõ is meg je le nik, akik se nem fes tõk, se nem raj zo lók, ha nem csak kí ván csi ak. Az es ti akt 
éj fél után egy óra kor kez dõ dik és há ro mig tart.” Ar ról vi szont egy má sik hí res kém, Manuzzi tett je len tést 
1759. jú li us 26-án, hogy Vedova tü kör ké szí tõ lá nyai es tén ként ál lí tó lag fér fi ru há ban men nek el ott hon ról, 
és fi a tal ne mes urak nál te szik tisz te le tü ket. 

11 Frau Skalpell ne ve szi két, bonc kést je lent.


