
LUIS  B U N U E L  

Alba hercegnő  és Goya 
FILMNOVELLA  (II.)  

Ünnepség  folyik  a  királyi  palotá-
ban.  A  meghívottak  között  ott  van  
Goya  is,  a  nagy  udvari  festő,  akinek  
az  ősei  egyszerű  parasztok  voltak.  
Magas  termetű,  mozgása  tüzes  és  
szenvedélyes,  sokat  megőrzött  falusi  
erényeiből  is:  az  egyszerűséget  és  
az  őszinteséget.  Éppen  a  terembe  lép  
Don  Luis  infánssal  az  oldalán.  Min-
denfelől  szépséges  dámák  mosolyog-
nak  a  festőre,  mintha  a  kegyeit  ke-
resnék. 

—  Ritkán  látni  ezeken  a  szertar-
tásokon  —  rója  meg  őt  Don  Luis  —  
pedig  igenis  el  kellene  jönnie.  Meg  
kellene  ismernie  az  udvarhölgyeket.  
Elsőnek  most  mindjárt  be  is  muta-
tom  az  elragadó  Alba  hercegnőnek.  

ö k  ketten  azonnal  felismerik  egy-
mást,  de  úgy  tesznek,  mintha  még  
sosem  találkoztak  volna.  

A  hercegnő  kissé  lekezelően  bánik  
vele: 

—  Egy  nap  el  kellene  jönnie  a  
kastélyomba,  hogy  lefessen  —  jelenti  
ki  hivatalos  hangon.  

Goya  ugyanilyen  hideg  udvarias-
sággal  megköszöni  az  őt  ért  kitün-
tetést,  és  máris  távozik,  jóllehet  alig  
tudja  palástolni  felindultságát.  

Az  udvarnál  szinte  valamennyi  
magasrangú  hölgy  le  akarja  festetni  
magát  Goyával.  Legendák  keringe-
nek a  személyéről,  arról,  hogy  meny-
nyire  elbűvöli  az  asszonyokat,  hogy  
milyen  könnyedén  bánik  az  ecset-
tel,  és  hogy  egy  óra  leforgása  alatt  
képes  megfesteni  egy  portrét.  Még  a  
királyi  család  is  a  tenyerén  hordja.  
A  festő  előszobájában  mindig  hat-
hét  hölgy  várakozik  türelmesen,  hogy  

sorra  kerüljön.  Sokat  kénytelen  is  
elutasítani  a  jelentkezők  közül.  Most  
a  műtermében  éppen  egy  márki  és  
különleges  szépségű  felesége  ostro-
molja  őt:  

—  Még  ma  le  kell  festenie,  Goya,  
a  feleségemet  —  könyörög  neki  a  
márki  —,  már  annyiszor  járt  itt  
hiába. 

—  Rendkívül  sajnálom,  nem  tu-
dom  lefesteni  ma  —  válaszolja  a  
művész  —  nincs  rá  időm,  Excellen-
ciás  Uram.  

A  márki  azonban  elhatározza,  hogy  
nem  engedi  lerázni  magát.  Kiveszi  
az  ajtóból  a  kulcsot,  kimegy  és  be-
zárja  őket,  majd  az  ajtón  keresztül  
kiabálja: 

—  Most  pedig  a  foglyom;  akár  
két  órát  is  várok  itt,  és  addig  nem  
megy  ki  innen,  amíg  el  nem  készül  
a  képpel!  

A  megadott  határidő  elteltével  a  
márki  kinyitja  az  ajtót:  

—  Teljesítette  a  feladatát?  —  kér-
dezi  tőle.  

—  Természetesen,  Excellenciás  
Uram  —  válaszolja  Goya  ajkán  fur-
csa • mosollyal  és  a  ragyogó  szépségű  
márkinéra  pillant,  akinek  az  arcát  
enyhe  pír  önti  el.  

A  márki  az  elkészült  portréhoz  
lép. 

—  Jó  és  alapos  munkát  végzett...  
—  mondja.  

— Meghiszem azt  — jelenti  ki  nyu-
godtan  Goya.  

Néhány  nap  eltelik.  Goya  nem  fe-
ledkezett  meg  ígéretéről,  hogy  lefesti  
Alba  hercegnőt.  Lázas  izgalomban  
adja  ki  a  parancsot  szolgáinak,  hogy  
festőfelszerelését  szállítsák  a  kas-
télyba. 



Amikor  Goya  megérkezik,  a  her-
cegnő  majdnem  közömbösen  fogadja  
őt.  A  véget  nem  érő  fésülködés  köz-
ben  hol  játékos  mosollyal,  hol  fel-
kínálkozva  néz  a  festőre.  

Most  vannak  tulajdonképpen  elő-
ször  egyedül  meghitt  körülmények  
között,  a  férfi,  akinek  ereiben  pa-
raszti  vér  folyik  és  az  előkelő  dáma,  
akit  kötnek  a  társadalmi  hagyomá-
nyok. 

Goya  meghökkenve  nézi  a  her-
cegnő  arcjátékát,  aki  most  hirtelen  
felkacag: 

—  Nem,  azt  már  nem!  —  villantja  
ki  apró  fehér  gyöngyfogait  —  nem  
arra  gondoltam,  hogy  most  megfesti  
az  arcképemet,  csupán  azért  hivat-
tam,  hogy  fesse  ki  az  arcomat.  

A  dühkitöréseiről  híres  Goya  most  
csupán  ökölbeszorítja  kezét  és  tisz-
teletteljesen  meghajlik.  A  hercegnő,  
még  mindig  mosolyogva,  szinte  át-
szúrja  tekintetével,  mintha  az  lenne  
a  szándéka,  hogy  szembeszálljon  a  
nagy  festővel  és  kihozza  őt  a  sodrá-
ból.  De  a  művész  uralkodik  magán.  
Ismét  meghajlik,  majd  hozzálát  a  
szerény  feladathoz,  amivel  a  her-
cegnő  megbízta  őt.  

Amikor  Goya  kifestette  az  arcát,  
elégedetten  mosolyogva  nézegeti  ma-
gát  a  tükörben.  

—  Csodálatos  —  jelenti  ki,  majd  
hozzáteszi  —  és  mit  fizetek  érte?  

Goya  elkapja,  vadul  a  karjaiba  
szorítja  a  hercegnőt  és  olyan  heve-
sen  csókolgatja,  hogy  a  festék  telje-
sen  szétkenődik  az  arcán.  S  megőriz-
ve  méltóságát  hidegen  a  szemébe  
nevet: 

—  Csupán  ennyi  az  ára . . .  iga-
zán  sajnálom,  hogy  tönkre  kellett  
tennem  a  művemet!  

Ezzel  kimegy  a  szobából,  ott-
hagyva  a  hercegnőt,  aki  porig  alázva  
követi  őt  a  tekintetével.  

A  háború  fenyegető  veszélye  a  le-
vegőben  van;  toborozzák  a  katoná-

kat  a  francia  forradalmárok  elleni  
bevetésre.  XVI.  Lajost,  Károly  ki-
rály  unokatestvérét  már  lefejezték  
Franciaországban,  és  a félelem  keríti  
hatalmába  Európa  összes  uralkodó-
ját.  A  hagyományaihoz  ragaszkodó  
spanyol  nép  még  hűséges  királyához,  
de  érzelmei  bármelyik  pillanatban  
megváltozhatnak. 

Godoy  fokozatosan  emelkedik  a  
ranglétrán,  jelen  pillanatban  már  
Spanyolország  miniszterelnöke.  Az  
arca  gondterhelt  és  fáradt.  Felkeresi  
szeretőjét,  a  királynőt,  hogy  az  ál-
lamügyekről  tárgyaljon  vele.  

—  Az  várhat!  —  válaszolja  neki  a  
királynő  —  gyere  csak  velem,  vala-
mit  szeretnék  mutatni  neked.  

Kézenfogja  Godoy-t,  megsimogatja  
arcát  és  az  öltözőjébe  vezeti:  

—  Nézd,  micsoda  remekmű!  A  vi-
lág  legjobb  tervezője  készítette  ne-
kem  Párizsban.  Mindenki  irigyelni  
fog  engem  ezért  a  ruháért,  leginkább  
persze  Alba  hercegnő.  Ebben  fogok  
megjelenni  az  estélyén.  

Godoy  minden  ceremónia  nélkül  
leroskad  egy  székre  és  vállat  von.  

Alba  hercegnő  fogadásai  Madrid  
előkelőségeinek  kedvenc  találkozó-
helye.  A  bálterem  ezúttal  is  fényesen  
ki  van  világítva  és  fel  van  díszítve;  
a  szolgák  egész  hada  sürög-forog  a  
a  vendégek  között.  Oldalt,  egy  emel-
vényen  a  zenekar  tagjai  foglalnak  
helyet  ünnepélyesen  és  a  jelre  vár-
nak,  hogy  játszani  kezdjenek.  Alba  
hercegnő  jelenik  meg,  elbűvölőbb  és  
vidámabb,  mint  valaha,  és  mikor  
megpillantja  az  új  ruhájában  belépő  
Mária  Lujzát,  elragadtatva  kiáltja:  

—  Jaj  de  csodálatos!  Mást  nem  is  
tudok  rá  mondani!  Csodálatos!  

Körülöttük  sokan  visszhangként  
ismétlik  a  hercegnő  elragadtatását,  
miközben  a  királyné  szemében  dia-
dalmas  fény  lobban  fel,  legyőzve  
szorongását,  mert  kicsit  kételkedett  
a  sikerében.  



Ekkor  Alba  hercegnő  jelt  ad,  és  
egy  csapat  fiatal  lány  frissítő  italo-
kat  hoz  be  tálcákon.  Amint  meg-
pillantják  őket,  a  meglepetés  moraja  
fut  végig  a  jelenlevőkön,  majd  der-
medt  csönd  követi  mindezt:  a  fiatal  
lányok  pontosan  ugyanazt  a  ruhát  
hordják,  mint  a  királyné.  Mária  
Lujza  Alba  hercegnőre  pillant,  izzó  
szemében  harag  villan  fel.  

—  Ez  csak  véletlen  lehet  —  pró-
bál  kimagyarázkodni  a  hercegnő.  

A  királyné  egyetlen  szó  nélkül  lát-
ványosan  kivonul  a  teremből.  A  töb-
bi  meghívott  sem  mer  tovább  ma-
radni.  Egymás  után  távoznak,  kü-
lönféle  kifogásokat  mormolva.  A  
hercegnő  egyedül  marad  a  kiürült  
teremben.  Tekintetével  végigpász-
tázza  az  asztalon  hagyott  finom  és  
drága  ételeket,  a  zenekar  tagjait,  
akik  kővémeredve  ülnek  az  emelvé-
nyen,  s  a  kínosan  feszengő  felszol-
gáló  személyzetet.  De  ekkor  hirtelen  
feltűnik  Goya;  átvág  a  fénylő  par-
kettán.  Alba  hercegnő  egy  pillanatig  
meglepve  néz  rá,  majd  felemelkedik  
a  helyéről,  és  a  férfi  keze  után  nyúl.  

—  Maga  mindig  akkor  tűnik  fel,  
barátom,  amikor  nehéz  helyzetben  
vagyok  — mondja  neki  egyszerűen.  

Kivezeti  őt  a  kertbe,  melynek  il-
latait  alig-alig  kavarja  fel  a  szél.  Itt,  
a  hold  szelíd  fényénél,  miközben  a  
szökőkút  elé  ülnek,  a  művész  kezet  
csókol  a  hercegnőnek.  

—  Mindig  ott  leszek,  ahol  szük-
sége  lesz  rám  —  mondja  —,  de  
ugye,  tudja,  hogy  halálosan  megsér-
tette  a  királynét?  Miért  tette  ezt?  

—  A  királyné  és  én  —  mondja  
Alba  hercegnő  —  olyan  kutya-macs-
ka  barátságban  élünk,  ö  azért  gyű-
löl  engem,  mert  fiatal  és  vonzó  va-
gyok,  én  pedig  azért,  mert  olyan  go-
nosz  és  bosszúálló.  

Alba  hercegnő  ezúttal  nem  tud  el-
lenállni  a  férfinek;  széles  mellkasára  
hajtja  fejét.  Goya  tekintete  gyön-
gédséggel  van  tele,  mikor  föléje  ha-
jol  és  ezt  mondja:  

—  Mindig  melletted  leszek,  ami-
kor  szenvedni  fogsz.  

A  hercegnő  vágyakozva  suttogja:  
—  Maga  olyan  mint  egy  nagy  

mackó,  egy  elragadó  nagy  mackó.  
Igazán  nagyon  sajnálom,  hogy  olyan  
goromba  voltam  a  múltkor.  Magá-
nak  sokkal  több  joga  volna  rá,  hi-
szen  olyan  nagy  művész  —  sóhajtja.  

—  Miért  sóhajt?  —  kérdezi  tőle  
Goya. 

—  Ügy  viselkedem,  mint  egy  os-
toba  liba  —  jelenti  ki  —,  a  királynő  
azonnal  meg  fogja  torolni  a  sértést!  

Goya,  mintha  csak  óvni  akarná,  
még  erőteljesebben  öleli  magához  a  
törékeny  testet.  A  hercegnő  megre-
meg,  szemeiben  vad  szerelmi  láz  ég.  
Már-már  átöleli  a  férfi  nyakát,  ami-
kor  kiáltás  hallatszik:  tűz  van!  

Felugranak.  A  palota  egyik  sarká-
ból  lángok  csapnak  ki,  és  a  szolgálók  
máris  vödrökkel  a  kezükben  rohan-
nak  a  tüzet  oltani.  

—  íme  a  megtorlás!  —  kiált  fel  a  
hercegnő  az  egyre  elharapódzó  lán-
gokat  figyelve.  

Eközben  a  királyi  palota  érkélyén  
Mária  Lujza  is  figyeli  a  lángok  já-
tékát 

—  Ez  —  mondja  ravaszul  a  mel-
lette  álló  Godoy-nak  —  valószínű-
leg  Isten  büntetése.  (Godoy  bólogat-
va  hallgatja.)  Holnap  utóiéri  az  
enyém  is.  

A  bosszúálló  királyné  beváltja  ígé-
retét.  Másnap  reggel  Alba  herceg-
nőt  száműzik.  Azt  a  parancsot  kap-
ja,  hogy  azonnal  induljon  el  anda-
lúziai  kastélyába.  Szolgálói  zokog-
nak,  de  a  hercegnő,  mint  mindig,  
most  is  uralkodni  tud  önmagán,  még  
ő  vigasztalja  azokat  akik  sírnak,  
hogy  el  kell  mennie.  

A  hintó  elindul,  és  mielőtt  eltűnik  
a  távolban,  még  egy  utolsó  fájó  pil-
lantást  vet  a  hercegnő  hőn  szeretett  
Madridjára. 

(Folytatása  következik.)  
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