
G O Y A 
Minden ember élete kész regény, 

csak meg kell írni. Michelangelotól 
kölcsönzött szavakkal: csak művész 
kell hozzá, hogy elhagyja a lényeg-
telen mozzanatokat, s az esetlegessé-
gek tömbjéből kibontsa az élet álta-
lánosítható karcsú formáit. 

A festők élete különösen csábító 
lehet minden író — s tegyük hoz-
zá —, minden filmrendező számára. 
A festők azzal a különleges előnnyel 
rendelkeznek, hogy képeikben több-
nyire ott lélegzik a környezetük, és 
még saját személyiségük is kiolvas-
ható a portrék, csendéletek, terek, 
vonalak, színek és formák sajátos 
harmóniáiból. Nem véletlen, hogy a 
mozinéző közönség egyetlen eszten-
dőben sem marad festő-életrajzfilm 
nélkül. Jobb esztendőben kettő is 
jut belőle. 

2. 

Ha a festők élete általában vonzó 
regény- és filmtéma, akkor don 
Francisco Goya y Luciantes élete 
különlegesen inspiratív lehet. Csupa 
viharos ellentmondás, végletes neki-
feszülés — a lehetetlen megkísér-
tése: ez Goya élete. Parasztszárma-
zékből udvari festő lesz, elkészíti 
szinte valamennyi, a XVIII—XIX. 
század fordulóján élt főnemes port-
réját. A királynőt, Mária Lujzát 
megfesti lovon és ló nélkül, oda-
adónak, rondának, dölyfösnek és hiú-
nak, olyannak, hogy csak a vak nem 
látja a képen a festő ítéletét Nem 
kíméli őfenségét a háj® V. Károlyt 
sem, s mégis a királyi család ked-
velt udvari festője marad. Egész 
életén át az inkvizíció pincéi ijeszt-
getik, de közben az egész ország tud 
arról, hogy a legelőkelőbb spanyol 
hercegnő a szeretője, akit a legszi-
gorúbb egyházi tilalmak ellenére is 
meztelenül fest meg. Viszonylag fia-
talon megsüketül, schizofrén víziók 
gyötrik, de a testi megpróbáltatások-
ból megszületik nagyszerű rézkarc-
sorozata szörnyekkel, szamarakkal, 
urakkal, papokkal, mint a tizenki-

lencedik század elején is a középkori 
sötétségben élő Spanyolország félel-
metes portréja. 

S az életrajz elképesztő kacska-
ringóin kívül itt vannak maguk a 
képek, festmények, a grafikai lapok, 
köztük egy nagyszerű önportré. Egy 
festői világ, amelytől az út Daumier 
karikatúráiig, a francia impresszio-
nistákig, Salvador Dali szürrealiz-
musáig, Chagall légben úszó szama-
ráig, Picasso fújtató orrú bikájáig 
és szörnyeiig vezet. A huszadik szá-
zadi festészet minden ellentmondá-
sa ott feszül ezekben a XIX. század 
elején készült képekben. S ha jól 
megnézzük ezeket a festményeket, 
grafikai lapokat, szinte megmozdul 
a korabeli Spanyolország, megszólal-
nak az infánsok és infánsnők, s ott 
járkál közöttük a félelmetes szemű 
mester: Francisco Goya. 

Nem lebecsülése Feuchtwanger 
Goya-könyvének, ha azt állítjuk, 
hogy valójában az író is pontosan 
ezt tette. Addig nézte a képeket, s 
nyilván olvasta hozzá a dokumen-
tumokat, amíg megmozdultak fan-
táziájában az alakok. Lehet, hogy az 
1956-ban megjelent magyar nyelvű 
kötetbe a szerkesztők kizárólag is-
meretterjesztő célzattal tették be a 
legfontosabb Goya-képek reproduk-
cióit, lehet, hogy többre is gondol-
tak, de ritkán kívánkozik ennyire 
egy regénybe a festmény-illusztrá-
ció, mint ebbe a vaskos kötetbe. Ha 
a regény szerkezetét próbáljuk le-
csupaszítani, akkor legvégül a képek 
sorát találjuk. Az előzményeket, az 
utakat, a szálakat, amelyek egy-egy 
képhez vezettek, vagy amelyek ki-
olvashatók, mint folytatás, ezekből 
a képekből. S neheztelni azért sem 
lehet e módszerért, mert végül is 
valóban maguk a művek nyújthat-
ják a legmegbízhatóbb támpontot 
egy ilyen hatalmas egyéniség iro-
dalmi feltámasztásához. 
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A művek, s persze, a történelem, 
a kor levegője, atmoszférája bizto-
sítéka a sikernek. Ez az, sünihez 



Jelenet a filmből 

igazi író kell. Feuchtwangerrői ép-
pen hetvenedik születésnapján írta 
egy ünnepi cikkben Thomas Mann: 
„ . . . megbízható és mulattató, ko-
moly és egyúttal az, amit az ango-
lok readable-nek neveznek, azaz: 
megközelíthető, élvezhető, érdekfe-
szítő, s bármennyire is szolid a tör-
ténelmi megalapozása, mégis híján 
van minden nehézkességnek." Ennél 
pontosabban a Goya-könyv értékeit 
sem lehetne megfogalmazni: meg-
bízható, mulattató, szolid történelmi 
megalapozottságú, nem nehézkes. 
Feuchtwanger így, és ennyit olva-
sott ki — vagy inkább látott bele — 
a Goya-képekbe. 
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Konrád Wólf ezt a Goya-kötetet 
használta fél nyersanyagnak. Volt, 
amiben kiegészítette, s jóllehet a 

film kétrészes, máshol szükségsze-
rűen leegyszerűsítette. Az eredeti 
szerkezetet, a képről képre kibomló 
meseszövést egy kicsit a háttérbe 
szorította; ehelyett Feuchtwanger 
Goya-értelmezését megerősítette. Az 
indulatos, vértolulásos, fékezhetetlen 
spanyol paraszt dominál ebben a 
Goyában, aki még süketségét is vad 
érzelmi viharainak köszönheti, de 
akiben mindig megmarad valami jó-
zan, parasztinak elkeresztelt reali-
tás-érzék, a pénz, a biztonság, a ha-
talom, a valóság viszonylatainak, ha 
nem is a tisztelete, de tudomásul 
vétele. Sőt, némi — ugyancsak pa-
rasztinak nevezett — s nagyon kér-
déses, mennyire jogos ez a jelző — 
ravaszság is: az erőviszonyok kiszá-
mításának és félhasználásának dip-
lomatikus ravaszsága. Angel Wagen-
stein, aki a regényből a forgató-
könyvet írta és Konrád Wolf tulaj-



donképpen csak egyetlen árnyalatot 
húz alá, egyetlen körvonalat erősít 
meg, tesz hangsúlyossá: a regénybeli 
Goya és a filmbeli még inkább, ere-
detileg nem akar politizálni, nem 
akar személyesen, de ínég műveivel 
sem részt vállalni a progresszió har-
caiban, még ha legszemélyesebb ba-
rátai is ezen az oldalon állnak. Aho-
gyan mindig mondj a: kizárólag a va-
lóságot kívánja lefesteni. Ám, ahogy 
elkomorul ez a valóság, egyre kegyet-
lenebbek lesznek képei; így készül 
végül karikatúra a királyi családról, 
így válnak szamarakká és szörnyek-
ké a főurak és főpapok. A tágabb 
értelemben vett realizmusnak Bal-
zac-kal kapcsolatban sokat emlege-
tett diadala az, ami Konrád Wolfot 
leginkább foglalkoztatja. Kétség-
telen: Feuchtwanger Goyája meg-
felelő nyersanyagnak látszik ehhez a 
koncepcióhoz, de a Thomas Mann 
által finoman megfogalmazott: „szo-
lid történelmi megalapozottság" nem 
ad elegendő segítséget ahhoz, hogy 
a művészember és a valóság össze-
tett viszonyáról eredetit, figyelemre 
méltót mondhasson a mai filmren-
dező. Nem tudja átlépni Feucht-
wanger árnyékát, hogy a saját véle-
ményét meggyőzően tolmácsolhassa 
számunkra. 
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Hogy mégis ennyire érdekes, fi-
gyelmet felkeltő a film, abban vi-
szont nagy szerepe van annak, hogy 
a rendező a főszerepre megtalálta 
Donatasz Banionisz szovjet színészt. 
Minden különösebb maszk nélkül 
félelmetesen hasonlít Goya utolsó 
önportréjához. Ami azonban a külső 
hasonlóságnál sokkal fontosabb: 
rendkívüli pontossággal kelti életre 
azt az indulatos spanyol parasztot, 
aki zsenialitásának minden végletét 
az udvari festők szűk ruhájába és 
feszes szabályaiba bújtatja, hogy 
azután ravasz együgyűséggel túlte-
gye magát minden szabályon. Ha 
bizonytalankodunk is, hogy Feucht-
wanger és Konrád Wolf nyomán el-
fogadjuk Goyát ilyennek, Banionisz 
nem nagyon enged kételkedni, úgy 
érezzük: csak ilyen lehetett. 

Nem volt ennyire szerencsés a 
rendező Alba hercegnővel, akit Oli-

vera Catarina jugoszláv színésznő 
kelt életre. Jobbára csak a tempera-
mentumos spanyol nőt állítja elénk, 
az udvari-festő úr fölött a csillagok 
magasába közlekedő, 'kiszámíthatat-
lan hercegnő hideg fenségével kicsit 
adósunk marad. Annál meggyőzőbb 
volt viszont Tatjana Lolova mint 
Maria Lujza és Rolf Hoppé, mint 
IV. Károly. 

Egy festőről szóló film képi vilá-
gának természetesen különleges je-
lentősége van. Az NDK—szovjet-
bolgár koprodukcióban készült szí-
nes filmnek két operatőre is van: 
Werner Bergman és Konstantin Ry-
shov. Munkájuk színvonala, pontos-
sága, megtervezettsége ellen nem is 
lehet semmiféle kifogásunk, csak-
hát éppen a precizitás és pontosság 
önmagában még nem biztosítja az 
eredetiséget. A képi látvány szinte 
alig emlékeztet színeiben vagy han-
gulatában Goya festői világára. Ez 
a kívülmaradás szolgálhatná a tár-
gyilagosság tisztes igényét, de egy 
ilyen egyéniség megközelítéséhez 
nem mindig vezet egyenes út a tár-
gyilagosság felől. 

Konrád Wolf rendezői tehetsége a 
színészvezetésen kívül inkább a na-
gyobb jelenetek komponálásában, 
vágásának ritmusában van. Ilyen jól 
megoldott jelenetsorral találkozha-
tunk például az inkvizíciós autodafé 
képeiben, a királyi család megfes-
tésének hercehurcájában, vagy ami-
kor az öszvéreket bérbe veszi a vá-
sári forgatagban. Észrevétlenül van 
jelen a kamera ezekben a mozgal-
mas jelenetekben, és a sok kosztüm, 
díszlet, pompa ellenére a teljes hi-
telesség érzetét képesek kelteni a né-
zőkben. 
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A Goya-filmről így végül ugyan-
azt lehet elmondani, mint amit Tho-
mas Mann Feuchtwanger írásairól 
mondott: megbízható, mulattató, ko-
moly, szolid történelmi megalapo-
zottságú, de megközelíthető, élvez-
hető. 

Lehetne ennél több is. De ez sem 
kevés. 
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