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Az  utazás  kényelmetlen:  a  herceg-
nő  hintója  kegyetlenül  rázkódik,  na-
gyokat  zökken  a  hepehupás  utakon.  
Hosszú  ideig  tart  ez  a  kellemetlen  
hányódtatás,  míg  egy  zökkenésnél  a  
kocsi  tengelye  eltörik.  A  hercegnő  
kiszáll  a  hintóból,  s  csak  most  ér-
zékeli,  hogy  milyen  csontig  hatoló  
hideg  van.  Szüntelenül  vacog.  Szol-
gái  ráadásul  sajnálkozva  jelentik;  
nem  valószínű,  hogy  napfölkelte  
előtt  a  hintó  újból  útnak  indulhas-
son.  Egyedül  nem  tudják  megjaví-
tani;  két  szolga  elindul  segítséget  
keresni,  hátha  van  a  közelben  egy  
kovácsmester. 

Alba  hercegnő  arca  váratlanul  fel-
derül,  örömében  felsikolt.  Egy  magá-
nyos  lovas  közeledik  feléje . . .  Goya  
fölemelkedik  a  nyergéből  és  így  ki-
áltja: 

—  Nem  hagyhattam,  hogy  egyedül,  
kíséret  nélkül  tegye  meg  ezt  az  utat,  
hercegnő.  Ügy  döntöttem,  hogy  el-
kísérem  száműzetése  helyére!  

—  És  amire  az  életét  tette  fel?  Mi  
lesz  a  karrierjével?  

Goya  forró  áhítattal  suttogja:  
—  Alba  hercegnő  és  a  karrierem  

egy  lesz.  Annyi  képet  fogok  festeni  
önről,  hogy  mindenki  csak  a  szép-
ségéről  fog  beszélni.  

Alba  hercegnő  Goyához  bújik  és  
így  egymáshoz  simulva  távolodnak  
el  a  kíváncsian  fülelő  szolgák  kö-
zeléből.  Mit  sem  törődve  a  hideg-
gel  és  az  idő  múlásával,  a  főúri  dá-
ma  és  a  paraszti  származású  férfi  
most  már  hagyják,  hogy  a  szenve-
dély,  ami  hatalmába  kerítette  őket,  
úrrá  legyen  rajtuk.  Szorosan  egy-
máshoz  tapadva  örök  szerelmet  es-
küdnek,  ami  minden  akadályon  dia-

dalmaskodni  fog  és  még  a  társadal-
mi  válaszfalakat  is  ledönti  közöt-
tük.  A  hercegnő  épp  olyan  erősen  
fogadkozik,  mint  a  férfi.  Alba  her-
cegnő  vallomást  tesz;  az  első  pilla-
nattól  kezdve  szereti  Goyát,  azóta,  
amikor  először  találkoztak.'  Csak-
hogy  eddig  nem  volt  meg  hozzá  a  
bátorsága,  hogy  be  is  vallja.  Goya  
csak  ezek  után  veszi  észre,  hogy  a  
hercegnő  egyfolytában  vacog  a  hi-
degtől : 

—  Itt  semmi  esetre  sem  maradhat.  
Bárhogy  is,  de  el  kell  indulnunk,  
mert  én  is  önnel  tartok  —  mondja  
vidáman. 

—  Soha  többé  nem  válunk  el  egy-
mástól,  kedves  Francisco,  de  amíg  a  
kocsit  rendbe  nem  hozták,  nem  tud-
juk  folytatni  útunkat.  

—  Szálljon  csak  föl  a  hintóba,  ott  
jó  meleg  van  —  bíztatja  őt  a  fér-
fi  —,  én  majd  megpróbálom  kija-
vítani  a  tengelyt,  és  ha  sikerül,  ak-
kor  mehetünk  tovább.  

Miközben  a  hercegnő  kimerülten  
elalszik  a  hintóban,  Goya  a  ten-
gely  megjavításával  foglalatoskodik.  
Leveti  kabátját  is,  és  tüzet  gyújt,  
egy  kis  kovácsműhelyt  rögtönözve.  
Hosszú  órákon  át  dolgozik  így,  nem  
is  törődve  azzal,  hogy  a  nyirkos  le-
vegő  izzadtságtól  lucskos  ingén  ke-
resztül  szinte  a  csontjáig  hatói  

És  ráadásul  minden  erőfeszítése  
hiábavaló.  A  fáradtságtól  és  a  der-
mesztő  hidegtől  elcsigázva  elhatá-
rozza,  hogy  ő  is  beül  a  hintóba.  De  
ekkor  észreveszi,  hogy  a  hercegnő  
alszik.  Több  vastag  nagy  takaró  
burkolja  be  törékeny  testét,  de  Goya  
nem  akarja  őt  megbolygatni,  nem  
érinti  meg  jéghideg  kezével.  A  kocsi  
alatt  egy  ponyvát  talál,  azt  teríti  



magára  és  a  tűz  mellé  húzódik,  ahol  
tüstént  elalszik.  

Vad  vihar  tör  ki.  Zuhogni  kezd  az  
eső,  Goya  fölébred,  és  látja,  hogy  a  
tűz  is kialudt.  A  ponyva  ailatt  össze-
kuporodva  próbál  tovább  aludni  eb-
ben  az  ítéletidőben.  Reggel  a  herceg-
nő  a  hintóból  kiszállva  a  férfi  nevét  
kiáltja  többször  is,  de  Goya  nem  vá-
laszol.  Megint  nevét  kiáltja,  feléje  
rohan,  de  ezúttal  sem  kap  választ.  
Elborzadva  döbben  rá,  hogy  a  festő  
nem  hall  semmit.  A  viharban  eltöl-
tött  éjszaka  folyamán  megsüketült.  
Goyának  láza  is  van  és  félrebeszél.  

Álba  hercegnő  ezúttal  teljesen  ösz-
szeorrüik.  Egy  újabb  váratlan  csapás  
érte. 

Hirtelen  öt lovas  tűnik  fel.  a  hintó  
mellett  és  a  beteget  azonnal  félnya-
lábolják: 

—  A  király  parancsa!  —  magya-
rázza  kapitányuk  minden  kertelés  
nélkül.  —  Madridban  szükség  van  
Goyára,  hiszen  ő  a  hivatalos  udvari  
festő. 

—  Nem  vihetik  el!  —  csattan  fel  
Alba  hercegnő  dühösen  —  egyszerű-
en  megtiltom!  

—  Sajnálom  —  válaszolja  most  
már  udvariasabban  a kapitány.  —  De  
nem  tehetek  semmit,  mert  ez  a  ki-
rály  parancsa!  

A  hercegnő  magánkívül  ordítja:  
—  A  király  parancsa!  Miért  nem  

mondja  inkább,  hogy  a  királynőé?  
Gyalázatos,  emberi  formájából  kivet-
kőzött  boszorkány!  A  végén  még  
kegyvesztett  leszek  miatta!  

Alba  hercegnő  azonban  képtélen  
bármit  is  elérni.  Egyedül  maradva  
kétségbeesetten  kiáltja:  „Francisco,  
szeretlek!  Gyere,  gyere  vissza!..."  

A  szerelemtől  vad  lángra  gyűlt  
Goyának  semmit  sem  jelent,  hogy  az  
egész  udvar  dédelgetni  próbálja.  Ki-
rályi  pártfogóival  továbbra  is  tisz-
teletteljes  —  bár  ók  szakították  el  
szerelmétől  —,  viselkedése  egyre  in-

kább  olyan,  mint  egy  gyereké,  akit  
megbüntették  valamiért.  Még  Godoy  
is  zavarban  van  miatta.  Amikor  
Goya  elkészül  Godoy  legújabb  arc-
képével,  a  miniszterelnök  így  kiált  
fel: 

— Csodálatos!  Bánmit  kérhetne  ér-
te,  megkapja  tőlem.  

Miközben  Godoy  ezéket  mondja,  
jól  látjuk,  ahogy  Goya  a  másik  száj-
mozgását  figyeli,  mert  süketségéből  
nem  tudták egészen  kigyógyítani.  

—  Bármit  kérhetek?  —  ismétli  
meg  lassan.  —  Túlságosan  nagy  len-
ne  az  a  kérésem,  hogy  bocsássanak  
meg  Alba  hercegnőnek?  

Godoy  pártolja  a  festő  érzelmeit.  
Kezét  Goya  vállára  teszi:  

—  Szeretném,  ha  kérését  teljesít-
hetném  —  mondja  őszinte  rokon-
szenvvel.  —  De  minthogy  a  királynő  
adta  ki  a  száműzetési  parancsot,  
egyedül  ő  változtathatja  meg,  csakis  
neki  van  joga  Alba  hercegnőnek  
megbocsátani. 

Goya kétségbeesik.  Még  az a  rend-
kívül  fontos megrendelés sem  vigasz-
talja  meg,  amit  legutoljára  kapott;  
pedig  talán  nagyobb  megtiszteltetés  
egész  pályafutása  alatt  nem  érte.  
Meg  kell  festenie  a  királyi  családot.  
Jól  ismeri  felséges modelljeinek  hiú-
ságát,  tisztában  van  azzal,  hogy  
mindegyik  azt  szeretné,  ha  a  lehető  
legjobb  hely  néki  jutna  a képen.  Ma-
ga  Mária-Lujza  is  nagyon  izgatott-
nak  látszik, még  mielőtt  a  festő  egy-
általán  hozzákezdene  a  munkához.  

Az  egész  Udvar  szüntelen  a  ké-
szülő  művön  vitatkozik.  Modelljei  
minden  áldott  nap  iskolásgyerékként  
foglalják  el  kijelölt  helyüket.  Goya  
ismét  bizakodni  kezd,  a  munkájával  
is  elégedett.  Végre  elkészül  a  fest-
mény;  csupán  az  arcok  hiányzanak  
még. 

—  Mikor  festi  meg  az  arcokat?  —  
kérdezi  a  király  és  a  királyné.  

Különös  fény  gyúl  Goya  szemében,  
bár  tisztelettudóbban  válaszol,  mint  
valaha  is  a  múltban:  

—  Ó,  talán  már  holnap,  fenséges  



uram  és  fenséges  úrnőm!  —  jelenti  
(ki, majd  rögtön  hozzáteszi  —  de  sze-
retném,  ha  előbb  meghallgatnának.  

A  királyi  pár  beleegyezik  Goya  
kérésébe.  Várják,  hogy  előadja,  mit  
óhajt. 

Goya  arcára  ravaszság  ül  ki.  
—  Felség  és  Fenség  tudják  jól  —  

kezdi  alázatosan  —,  hogy  a  művész  
kezének  és  szellemének  teljes  sza-
badságot  kell  élveznie,  semmiféle  
gond  nem  kötheti  gúzsba,  'ha  teljes  
egészében  a  művészetének  akarja  
szentelni  tehetségét.  

Mindketten  értetlenül  bámulnak  a  
festőre. 

—  Nos,  ezt  a  szellem  számára  
szükséges  szabadságot  addig  nem  él-
vezhetem  igazából,  ameddig  gondo-
lataimat  állandóan  foglalkoztatja  
egy  bizonyos  dolog . . .  hogy  vajon  
mikor  kap  kegyelmet  A'lba  herceg-
n ő . . . 

A  királyné merően  nézi  Goyát,  Ká-
roly  arca  pedig  közben  olyan  fehér  
lesz,  mint  a  fal.  

—  Ha  nem  részesül  kegyelemben,  
lehet,  hogy  a  festmény  sokkal  rosz-
szabb  lesz,  mint  amilyen  lehetne.  
Sőt,  az  a  félelmem  sem  alaptalan,  
hogy  egyáltalán  nem  is  tudom  foly-
tatni  elkezdett  művemet.  

—  Ez  már aztán  arcátlanság!  —  ki-
ált  fel  a  királyné.  

—  Ez  nem  arcátlanság.  Ez  a  mű-
vészet,  fenséges asszonyom.  Egy  mű-
vész  gyakran  az  indulatainak  rabja!  
— s ekkor egy olyan mozdulatot  tesz,  
amivel  a  művész  tehetetlenségét  fe-
jezi  ki.  

—  Rabságról  beszél  —  tör  ki  dü-
hödten  a  királyné.  —  Rövidesen  
megismerhet  majd  egy  olyan  helyet  
belülről,  ahol  valóban  rabok  élnék  
és  ahol  nincsen  művészet!  

—  Ha  lecsukat  Felséged  —  jelenti  
ki  Goya  merészen  —  az  utókornak  
nem  lesz  módjában  élvezni  a  tekin-
télyes  királyi  család  nemes  arcvoná-
sait. 

A  királynő  tehetetlenül  vergődik  

dühében;  végül  is  Károly  a  követ-
kezőképpen  dönt:  

—  Meg  kell  kapnunk  a  festményt  
—  fordul  a  királynéhoz  —  annál  is  
inkább,  'hiszen  már  szinte  készen  is  
van.  Különben,  véleményem  szerint  
Alba  hercegnőt  már  éppen  eléggé  
megbüntetted. 

—  De  én  nem  akarok  megbocsáj-
tani  ennek  az  asszonynak!  —  riká-
csolja  a  királyné.  

A  király  ismét  a  már  majdnem  
befejezetlen  képre  pillant.  Ostoba  
arcán  váratlanul  felvillan  az  érte-
lem  egy  szikrája...  Még  a  királyné  
is meghökken  férje  döntésétől:  

—  Ezt  a  képet  mindketten  egyfor-
mán  akartuk  és  akarjuk  —  jelenti  
ki  határozottan.  —  A  hercegnő  ke-
gyelmet  kap!  

—  Nem!  Nem!  —  kiált  fel  Mária-
Lujza. 

Károly  kihúzza  magát  és  egy  va-
lódi,  királyhoz  illő  méltósággal  
mondja: 

—  Jelen  pillanatban  még  én  va-
gyak  a  király.  Alba  hercegnőt  ke-
gyelemben  részesítem!  

A  királyné  tisztában  van  azzal,  
hogy  alul  maradt  a  küzdelemben.  
Vállat  von.  Károly  aláírja  a  kegyea-
mi  kérvényt  és  átadja  Goyának.  
Majd  félrevonja:  

—  Ha befejezte ezt  a  képet  —  kér-
dezi  mohón  —  nem  festene  egy  még  
nagyobbat?  A  legszebb  egyenruhám-
ban?  Megfesti?  Komolyan  mondja?  

Goya alig  tudja  visszafojtani  neve-
tését. 

—  Hármat  is  festek  —  biztosítja  
Károlyt. 

A  királyi  család  képe  elkészült.  A  
kegyelmi  levelet  Goya  gondosan  úti-
táskájába  rejti  és elindul  Andalúziá-
ba,  a  szeretett  hercegnőhöz.  Utolsó  
találkozásuk  emléke  még  most  is  
elevenen  él  szívében.  Magabiztosan  
üli  meg  lovát: Goya  a szerelmes  mű-
vész, akit egyetlen  vágy sarkall,  hogy  



minél  előbb  dicsőségének  ormára  
hágjon,  hogy  elnyerje  jutalmát  

Megérikezik  az  andalúziai  kastély-
ba,  és  szinte  megsemmisül  abban,  
ahogy  Alba  hercegnő  fogadja.  Ked-
ves,  de  semmivel  sem  "több.  Amikor  
Goya  betoppan,  éppen  a  kertben  ül-
dögél  egy  kis  társaságban:  arisztok-
raták és torreádorok  között.  Szemmel  
láthatóan  különösen  az  egyik  bika-
viadort,  a  messze  földön  híres  Cos-
tillares-t  tünteti  ki  kegyeivel.  

—  Kegyelmet  kapott  —  közli  vele  
Goya  —  visszatérhet  Madridba!  

A  hercegnő  felszabadultan  kacag.  
Ismét  a  régi,  nagyvilági  kacér  dáma,  
aki  azelőtt  is  volt.  

—  Igazán?  —  kérdezi  Goyától  —  
Hogy  milyen  kedves  hozzám  Mária-
Lujza!  Csakhogy  nekünk  semmi  
okunk  a  sietésre,  semmisem  sürget!  

Costillares  felé  fordul,  aki  meghitt  
mozdulattál  fogja  meg  a  hercegnő  
karját,  miközben  cinkos mosolyt  vál-
tanak. 

—  Ma  délután  ő  lesz  a  bikaviadal  
hőse!  —  mondja  Goyának  —  Nem  
akármilyen  látványosságban  lesz  ré-
szünk.  Magának  is el  kell  jönnie!  

Goya  borzalmasan  egyedül  érzi  
magát  ebben  a  társaságban;  félre  is  
húzódik.  Olyasvalamit  érez,  hogy  őt,  
a  parasztot,  ez  az  arisztokrata  társa-
ság  nagylelkűen  befogadja.  Hát  való-
ban  ugyanazzal  az  Alba  hercegnővel  
áll  most  szemközt,  aki  utolsó  talál-
kozásukkor  olyan  forrón,  olyan  va-
dul  ölelte  őt  magához?  

A  bikaviadalon  Costillares  ele-
gánsan  mozog.  Ügyesen  és  gyönyörű  
mozdulatokkal  ingerli  a  bikát.  Goya  
tisztában  van  azzal,  hogy  a  herceg-
nőt  teljesen  hatalmába  kerítette  a  
torreádor.  És amikor  látja,  hogy  mi-
lyen  kecses  mozdulattal  vet  oda  egy  
szál  virágot  a  hősnek,  nem  tudja  el-
fojtani  a  szíve  mélyéről  feltörő  só-
hajtást.  Costillares  most  egyedülálló  
fogást  mutat  be,  s  ezzel  igen  erős  
benyomást  tesz  a  hercegnőre.  Goya  
nem  tud  tovább  uralkodni  az  érzel-
mein.  Csöndben  föláll  és  otthagyja  
a  bikaviadalt.  

Costillares  csodálatosan  folytatja  
a  játékot.  Vad  éljenzés  és  tapsvihar  
jutalmazza  mesteri  mutatványát,  
minden  veszélyes  csel  után  szemével  
a  .hercegnő  arcát  keresi,  hogy  elkap-
ja  egy-egy  elégedett  mosolyát.  Majd  
végül  ledöfi  a  bikát.  Amikor  most  
ismét  a  hercegnőre  emeli  tekintetét,  
a  torreádor  arca  hirtelen  megder-
med.  Hölgye már  nem mosolyog,  sőt,  
nem  is  kíséri  figyelemmel  a  játékot.  
Időközben  ugyanis  észrevette,  hogy  
Goya  eltűnt.  

A  vidám  csoport  visszatér  Alba  
hercegnő  kastélyába,  hogy  megünne-
peljék  a  győzelmet.  Isznak és  (beszél-
getnek  a  káprázatosan  berendezett  
ebédlőben,  miközben  az  inasok  fi-
nom  ételeket  szolgálnak  fel  a  társa-
ságnak.  De  a  hercegnő  arcán  látszik,  
hogy  csák erőlteti  a  vidámságot.  Sze-
mélyzetének  egyik  tagjától  éppen  
most  tudta meg,  hogy  Goya  visszain-
dult  Madridba.  

—  Bántja  valami?  —  kérdezi  tőle  
Costillares,  miközben  barátságosan  
megsimogatja  a  karját.  

Meglepődve  látja,  hogy  a  herceg-
nő  eltolja  magától  egy  türelmetlen  
mozdulattal.  Habár  rögtön  utána  bo-
csánatot  is kér  a  torreádortól:  

—  Ne  haragudjon...  de  olyan  fá-
radt  vagyok.  

Alba  hercegnő  az  ablaknál  áll  és  
a  Madrid  felé  távolodó  kocsira  gon-
dol.  Vendégeinek  vidám  kacagása  
ott  cseng-zeng  a  fülében.  Mintha  va-
lamiféle  undor  fogná  el:  elegáns  
mozdulatai  megváltoznak,  ahogy  hir-
telen  visszafordul  az ablaktól  vendé-
gei  felé.  Hangja  éles,  ideges.  Nagyon  
'betegnek  érzi  magát  —  közli  ve-
lük  — és  arra  kell  kérnie  őket,  hogy  
mielőbb  menjendk  el.  Percek  múlva  
a  szerencsétlen  hercegnő  egyedül  
marad  kastélyában  és  a  szolgák  mö-
götte  szomorúan  nézik  a  finom  éte-
lekkel  megrakott  tálakat,  melyek  
érintetlenül  állnak  ott  az  asztalon.  

(befejező  része  következik)  
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