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A HÁROMSZÁZ'€VES VELAZQUEZ

A századforduló körül úgy hitték, hogy fellebbent a fátyol, me1y e
nagy LS bizonyos értelemben rejtélyes művész belső miihelyét takarta, ami
kor egy kutató rábukkant Diego Velazquez emlékiratának egyetlen, eddig
ismeretlen, de kinyomtatott példányára. E kis műben a király festője, mint
a Palota miigyüjteményeinek őre beszámol a madridi Alcazar festményei
ről. A forráskritika azóta kiderítette, hogy ez .a könyvecske nyilván a
XVIII. század derekán készült hamisítvány: az apokrif müvet saját kedv
telésére szedethette ki valamilyen tréfakedvelő nagyúr.

Igya művészt, akit háromszáz éves halál-évfordulójakor újból eleven
né varázsolt az emlékezés - csak miivein s korán lehet magunk elé idéz
nünk. A XVI. század utolsó évében született, a Spanyol Aranykornak, a
Siglo de Oro-nak derekán, amikor a spanyol nagyhatalom árnyékai egyre
inkább siirűsödtek s II. Fülöp halála után megkezdődött a nagy politikai
szétbomlás, Am ezzel a dekompozicióval majdnem párhuzamosan egyre
erősödött a spanyol szellem ragyogása: költők, drámaírók, festők, filozó
fusok, a regény mesterei csillogtak az udvar ésa nagyvárosok világában.
A politikai elnyomás os a kétségbeesett harc az európai hegemóníáért kü
Iönös ellentétben áll ezzel a majdnem ötnegyed százados különös spanyol
reneszánsszal.

Sevilla, ahol a festő szűletett, kétezer éve élte a folyóparti s mégis
majdnem tengeri kikötőváros mozgalmas életét. Ide érkeztek először az
Ujvilágból hazatért hajósok, itt vetették piacra távoli tájak portékáit, de
a rabszolgákat is. Nyugtalan mindennapi életében különbözött így Sevilla
a kisvárosból a világbirodalom centrumává emelt Madridtól éppúgy, mint
a komor hagyományai közé zárkózó ősi Toledótól. Kissé bizonytalan ne
mességű, közepesen módos polgári család sarja volt Velazquez. Apja meg
értő, miiveltebb ember lehetett, mert az iskolában is már kitűnően raj
zoló Díegot maga íratta be a város, első mesterének, Herrerának műhe

lyébe. Nagytehetségű, a fények és árnyak problémájával viaskodó, a natu
ralizmus felé húzó, későíbb korában erősen manierista mester volt, aki
kortársai előtt nemcsak képességeirőlvolt híres, de ismertté tette gororn
basága is. Herrera pénzt is hamisított, ezért becsukták műhelyét, s az ifjú
Velazqueznek mestert kellett változtatnia. A város másik, híres műhelyébe

kerül - új gazdája Francisco Pacheco, akit spanyol Vasariként szoktak
emlegetni: a tollat valójában jobban forgatta, mint az ecsetet, s műterme

a város s egész Andaluzia szellemi és társadalmi életének egyik gócpont
ja volt.

Velazquez itt nemcsak a múlt meaterek művészetének elemeivel is
merkedhetett meg, de személyes kapcsolatba került a kor legnagyobb szel
lemeivel is: Quevedo és Gongora, a két szembenálló költői iskola fejedel
me, vendége volt időnként a Pacheco-háznak s Diego mindkettőjüket meg
ís örökítette. A meater annyira megszerette a csendes, mértéktartó s ko
rán kész festővé érett Velazquezt, hogy - saját szavai szerint - rábízta
leányát, Joanát, akinek egyetlen képmása maradt fenn s aki négy évtize
den át szinte árnyékként kísérte urát.

A XVII. század eleje a spanyol "fáraok" még látszólag érintetlen bi
rodalmának kora: országok, tartományok, tengerek, kolóniák fölött szinte
mísztikus fényben áll egyetlen földi halandó, aki így írja alá leveleit és
dekrétumait: "Én, a Király". Nem tartozik senkinek felelősséggel, de nem
is érez ilyen kötöttséget a földiekkel szemben. Az a király, akinek arcát
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VeLazquez művészetének jóvoltából jobban ismerjük, mint talán a föld
bármely más néhai uralkodójáét, IV. Fülöp volt, aki közel fél évszázadon
át tartotta kezében Európa legnagyobb, de épp őalatta oly végzetesen ha
nyatló birodalmát.

Fülöp tizenhat éves korában kerül trónra, elbocsájtja apja korrupt
minisztereit. Az új kancellár - Olivares, akivel együtt feljön az Alcazar
egére a sevillaiak szerencsecsíllaga. A Pacheco műhelyben dolgozó hu
szonhárom éves Velazquez is meghívást kap arra, hogy lépjen be az eti
kett által őrzött udvari kapun.

Egy próbaképet küld be az udvarhoz, néhány nap múlva már az ifjú
király Iesteti vele portréját. Igy születik meg az első Fülöp-képmás, melyet
majdnem négy évtizeden át követ e soha-nem-mosolygó fejedelemnek szá
mos portréja, mint az udvari festő életpályájának egy-egy állomása. Való
ban, ha Velázquez külső világát kellene összefoglalnunk. azt mondhatnánk,
hogy huszonnégy éves korától hatvanegy éves koráig nem történt más,
minthogy ugyanazt a modellt ábrázolta, a merev, szenvtelen arcot, bodo
rított szőke fürtöket, lecsüngő osztrák ajkat, vizenyősen-kék szernet,

S épp ezért kell egy pillanatra megállnunk ennél az embernél, aki
pátrónusa, modellje s a maga módján talán barátja is volt sok éven ke
resztül a szerény udvari rangokban szorgoskodó Velazqueznek, aki állan
dóan küzdött a pénztelenséggel, szenvedte a grandok gőgjét és tűszúrásait.

A király jégcsap ember volt látszólag, fenkölt nyugalomrnal fogadta po
litikai s harctéri katasztrófák hírét, így temette gyermekeit. Am ez a de
generált, akaratgyenge fejedelem időnként szorgalmas aktamollyá vált,
gyűlölte a vérontást, nem vett részt az "auto da fé"-ken, három nagy
szenvedély uralta életében: a nő, a vadászat és a kép.

Talán úgy maradt volna meg a historikus emlékezetben, mint könnyű
lelkiismeretű, alapjában tehetségtelen, szerencsétlenkezű ember, akinek
tehetetlenségénél csak gőgje nagyobb. Am néhány évtizeddel ezelőtt meg
találták Fülöp több évtizeden át tartó levelezését a csodatévő s léleklátó
hírében állt agredaí apácával, Sor Mariával (a források szerint csak egyet
len egyszer beszéltek egymással) s a király levelei fellebbentik a fátylat
legbelsőbb életéről: e majdnem gyónás-őszínteségűsorokban (két vastag
kötetet töltenek meg) egy minden szépért lelkesedő, jószándékú, állandó
önmarcangolások között élő, akaratgyenge ember kerül felszínre, aki e
titkos vallomások során felpattantja a fülöpi páncélt s akit így jobban
ismerünk, mint a kor történelmének talán bármely más figuráját.

Hispánia politikai sorsát negyedszázadon át Olivares uralja, akit ál
talában a "conde-duque" (gróf-herceg) néven említenek: szélsőséges tem
peramentumú, hatalma érdekében semmitől vissza nem riadó, nagyfan
táziájú, alapjában tisztességes szándékú, szorgalmas államf'érfj, akinek
rovására írják talán mindmáig a spanyol birodalom balsorsát. Őt is szá
mos képen örökíti meg az udvar-i festő: amint átvesz kérvényeket, képze
letbeli csatát vezényel lóháton, a lovaglás művészetére oktatja a kis trón
örököst. Egy kitünő spanyol orvos-történész, Maranon, aki mesteri kézzel
formálta ki Olívares portréját, épp a Velazquez-képek változásainak tük
rében elemzi hősének belső alkatát.

A festő, aki ifjú sevillai mester korában oly szívesen festett kisern
bereket, kocsmaképeket (bodegones), csodálatos realitás-érzékével meg
örökíti a madridi palota világát is. Udvari méltóságok, infánsnők, a király
nő, országnagyok mellett felvonul a .Jiombres de placer" - az udvari bo
londok, törpék, eszelősök egész galériája is. Mindegyik az emberábrázolás
remeke, a megfigyelés s a pszichológiai elemzés szerenesés szintézise.

Velázquez látszólag nyugalmas udvari pályáját két itáliai utazás él-
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ménye szakítja meg. Harminc éves, amikor - részben a Madridban ven
dégeskedő Rubens tanácsára - először jut el Velencébe. ahol láthatja s
másolhatja Tintorettót és Tiziant, majd Rómában felnyílik előtte az egész
antik világ. .

Barokk a nagy európai áramlat, a könnyedebb mitológiai kompozí
ciók, az ,.allegóriák" divatja uralkodik. Ám Velazquez egyetlen egyszer
sem vállalkozik arra, hogy meztelen, rózsaszín felhők közt libegő istennő

ket fessen. A Vulkán műhelyét me&látogató Apolló-képben verejtékesen
pörölyöző kovácslegényeket ábrázol s Bacchus vidámságával sem tudja
megszépíteni a keserűen-reális spanyol parasztokat. Aránylag kevés val
lásos tárgyú képén isa természethez hű felfogás uralkodík. De ez a re
alizmus oly mély, annyira humánus, hogy a lényeg ábrázolásának művé
szetébenegyetlen kortárs sem veheti fel a versenyt a mesterrel.

Festői technikája is egészen különleges: szereti a finom texturájú
vásznakat s a pasztózus ábrázolások korában lehel1etvékonyan helyezi rá
képére színeit. Fedőfestékei is egyre halványabbak lesznek, hosszúszárú
ecsetj ével legtöbbször vázlat nélkül (alig maradtak tanulmányai) rakja
fel gyors vonásokkal festékeit. Állítólag Rembrandt mondta volna róla:
él Spanyolországban egy mester, aki meg tudja festeni a levegőt. Valóban
-- a tárgyakat, figurakat körülvevő atmoszféra megmagyarázhatatlan fi
nomsága érezhető különösen későbbi képein.

Udvari intrikák során azzal vádolták : csak portréfestéshez 'ért, gyenge
a kompozícióban. Egy festői versenyen, melyben a király jelöli ki a té
mát, könnyen győz olasz vetélytársat fölött. Majd. megszűletík a Breda
átadásának (Las lanzas) nagyszerű történelmi kompozíciója, melynek a
mosolvgó hadvezér, Spinola alakja ad mély emberi reliefet. Életének utol
só nagy kompozíciói - a Las Neninas (az udvarhölgyek) s a Szövőnők

örökre megcáfoljákaz egykori udvari vádakat. A fények és árnyékok já
tékának, ci különböző mélységek, térhatások érzékeltetésének,az alakok
nagyszerű rajzának példája minda kettő. Ám a Szövőnők kompozíciójá
ról elmondhatjuk, hogy talán az első, majdnem modern értelemben vett
munkáskép is: míg fent, az előkelő gobelinszalonban válogatnak a főran

gú megrendelők - a kép előterében a maguk fáradságos munkájával,
megdöbbentő realizmussal dolgoznak a "las hilanderas" - azok a lányok
és asszonyok, akiknek az a feladata, hogy falikárpitokkal tegyék még
szebbé a Buen Retiro-t, őfelsége mérhetetlen pénzekbe kerülő kéjlakát.

Velazquez második utazása ötvenedik esztendejére esik: mint a király
követe utazik; célja az, hogy összeszedje' s megvásárólja az Itáliában fel
lelhető műkineseket. Több mint két évet tölt kint s Fülöp minden igye
kezetére szükség van, hogy hazátérésre bírja a - felség szavai szerint 
"flegmatikus" udvari művészt, Utazó nagyúr, aki követekkel, műkereske

dőkkel, bronzöntőkkel tárgyal és bajlódik. Ám az energikus, művészet

kedvelő X. Ince pápa Velázquez-portrét kíván, mielőtt a spanyol király
rendkívüli követe elhagyja az Örök Várost. Nem lévén Velazqueznek más
modellje, hogy próbaképét megmutassa a szeritatyának - inasát, Juan de
Pareját festi le római szállásán. Ez a mulatt ember szinte gyermekkora
óta Don Diego szolgája, helyesebben rabszolgája, mert színes embereket
még ebben az időben árulnak a sevillai piacon. Pareja portréja javakora
beli, feltűnően afrikai (talán berber) eredetű arcot ábrázol komoly spa
nyol férfiviseletben. A Szentatya a képet látva sürgeti a mestert: kezdjen
bele az ő képébe is. így születik mega híres pápa-portré, mely a vörösek
s bíborok leülönös ragyogásával veszi körül ezt a kemény, rezesarcú, het
venes éveiben járó, de cseppet semaggastyán-pápát. Ince gyönyörködik
képében. bár megemlíti. .,soha nem hittem. hogy ennyire rút vagyok", e
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arannyal teli erszényt küld a festőnek, amit Ve1azquez spanyol grandes
zával elutasít.

Csak épp a rabszolga elégedetlen: gazdája épp afrikai vonásait emelte
ki, holott ő vágyai szerint spanyol hidalgo szeretne lenni. A festékkeveró
és alapozó segéd az évtizedek alatt maga is titkos mesterré formálódik.
Anélkül, hogy Velazquez tudná - megfesti önarcképét, egészen európai
vonásokkal. Amikor hazatérnek Madridba, a képet úgy függeszti fel, hogy
erre essék a Velazquez műhelyét gyakran felkereső király első tekintete.
A műértő király azonnal észreveszi a képet s a szolga kérésére csak any
nyit mond a meglepetten elősiető Velazqueznek, hogy véleménye szerint
ily tehetségű ember megérdemelné, hogy gazdája örökre visszaadja sza
badságát, Ez néhány nap múlva meg is történik. Pareja a mester vejével,
Maza-val együtt modorának egyetlen folytatója. A két Pareja-portré egy
más mellett függ ma a Prado képtárában.

Nem egészen száz hiteles képe maradt meg s egyetlen levele, melyet
röviddel halála előtt írt. Hatvanadik évében járhatott, amikor a hagyo
mány szerínt maga Fülöp király festette rá vörös festékkel a Las Meninas
kép baloldalán szereplő önportréra a Sant' Jago lovagrend keresztjét: ez
volt az egyetlen világi hívság, melyre Don Diego évtizedek óta vágyako
zott. A javakorbeli művészt valójában oly terhes udvari tisztsége viszi
sírba. Neki kell előkészíteni, megtervezni s lebonyolitani azt a közel négy
hónapon át tartó utazást, mely Madridtól a francia határig vezet: itt adta
át a hosszú háború béke-záloga fejében IV. Fülöp legkedvesebb lányát,
Maria Teresát a franciák királyának, XIV. Lajosnak. A gond, vesződség,

felelősség, az udvartartás, hintók, szekerek irányitása, a Fácánok Szigetén
lévő senkiföldjén a tanácskozások helyének dekorálása: mind Don Diego
feladata, aki most már a palotamester rangját viseli. Senki sem törődött

nyilván azzal, hogy a kor legnagyobb művésze nem nyúlhat ecsetjéhez,
hisz minden idejét, teljes energiáját igénybeveszi, hogy kényszerű rendező

je a spanyol hatalom utolsó nagy pantomimjének.
Amikor hazaér, már beteg ember. Maláriás fertőzést kap, a harmad

napos láz végez vele. Még ki sem hü1t teste, máris leltároztatnak szerény
lakásában (ebből ismerjük könyvtárának 168 kötetből álló állományát is)
IS azt javasoljak, ne fizessék ki az özvegynek a következő héten járó ne
gyedévi fizetést. Joanának erre már nem lesz szüksége: egy hét múlva
követi urát. A felterjesztések őfelségeasztalárakerülnek, kegyes jóváha
gyásra. Fülöp áthúzza az aktát, ráírjaa margóra: "le vagyok törve".
Ez a "quedo abatido" egy sárguló papíron - maradt a halhatatlan Diego
Velázquez egyetlen sírfelirata.

20


