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Goya,  ennyi  csalódás  után,  elzár-
kózik  a  világtól.  Minden  hívságtól  
távol,  remeteként  él;  csak  éjszakán-
ként  kóborol  el  egy-egy  magányos  
sétára.  Még  legmeghittebb  barátai  
sem  látják.  

Az  a  két  barátja  is,  aki  éppen  föl-
keresi,  hiába  kopog  műterme  ajta-
ján. 

—  Pedig  tudom, hogy  itthon  vagy!  
—  kiált  az  egyik.  —  Láttam  az  ut-
cáról,  hogy  a szobádban  ég  a  lámpa!  

—  Borzalmas  törést  okozott  benne  
valami  —  mondja  a  másik  szomo-
rúan.  —  Szegény  Goya!  Csak  ül  itt-
hon  egyedül,  és  festi  istenkáromló  
„ötleteit",  melyekkel  nevetségessé  te-
szi  a  királyt  és  az  Egyházat.  Meglá-
tod,  börtönben  fogja  végezni!  

—  Még  ennél  rosszabb  is  érheti!  
Ha  egyszer  az  Inkvizíció  beleavatko-
zik . . .  Ha  sikerül  a  karmai  közé  ka-
parintania,  az  a  kínzást  jelentené . . .  
a  halált.  

—  Nem, nem!  A  király  továbbra  is  
védelmezni  fogja.  

—  Igen,  de  vajon  meddig?  Ó,  ez  a  
szörnyűséges  Inkvizíció!  

Bent  a  műteremben  Goya  éppen  
egyik  „ötlet"-én  dolgozik.  Félig-
meddig  süket,  és  így  eleinte  nem  
hallja  a  kopogtatást,  de  a  kapu  felől  
egyre  erősebb,  egyre  kitartóbb  dön-
getés  hallatszik.  Végül  is  felfigyel  rá,  
odamegy  az  ajtóhoz  és kikiabál,  hogy  
senkit  sem  akar  'látni.  Amikor  visz-
szafordul,  a  dörömbölés  folytatódik.  
Goya,  belefáradva,  ajtót  nyit  és  Alba  
hercegnőt  pillantja  meg!  

Felindultságában  megtiltja  a  her-
cegnőnek,  hogy  belépjen  a  házába.  

— Az  ön  helye  arisztokrata  barátai  
között  van  —  veti  oda  neki  gőgösen,  
mielőtt  becsukja  a  hercegnő  orra  
előtt  az  ajtót.  —  Nem  csábít,  nem  
vonz  többé  az  ön  előkelő  társasága!  

Festőállványához  visszatérve  elfog-
ja  őt  a  szomorúság;  fájdalomtól  súj-
tottan,  hajlott  háttal  üldögél.  

Ezen  az  éjszakán  is  elindul  szoká-
sos  sétájára.  A  fák  között  a  sötétben  
három  álarcos  férfi  veti  rá  magát.  A  

rendkívül  erős  férfi  hevesen  és  szí-
vósan  küzd,  de  egyik  támadója  egy  
nagy  darab,  kurta  és  hegyesszakállú  
alak,  nagy  ütést  mér  a  festő  halánté-
kára.  A  földre  zuhant,  ájult  Goyát  
megbilincselik,  felpeckelik  a  száját  
és  elsietnek  vele.  

Alba  hercegnő  palotájába  viszik.  
Volt  szerelmesének  keze  oldja  le  ró-
la  a kötést,  amivel  a szemét  bekötöt-
ték,  de  a  festő  még  mindig  nem  sza-
bad,  egy  oszlophoz  láncolva  áll.  

—  Hát  maga  az?  —  kiált  fel  Goya,  
és  csak  úgy  dűl  a  szájából  a  szitok.  

—  Minősíthetetlen  a  viselkedése  
és  minősíthetetlenek  a  módszerei!  —  
ordítja. 

Alba  hercegnő  is  szinte  tajtékzik  a  
dühtől. 

—  Makacs  természete  miatt  kény-
szerültem  rájuk.  

Közben  a  festő  kézzel-lábbal  ka-
pálódzik,  hogy  kiszabadíthassa  ma-
gát. 

A  helyzettel  mit  sem  törődve,  Al-
ba  hercegnő azt magyarázgatja Goyá-
nak,  hogy  nem  lett  volna  szabad  fél-
tékenykednie.  Egy  arisztokrata  hölgy  
mások  előtt  nem  ugorhatott  a  kar-
jaiba,  és  nem  mutathatta  ki  érzel-
meit . . .  persze  hálás  volt  neki  azért,  
amit  érte  tett,  és  akkor  is  szerette  
őt.  De  ugyan  miért  volt  féltékeny  
azokra,  akik  csupán  a  barátai?  
Goyában,  aki  továbbra  is  az  oszlop-
hoz  van  láncolva,  mindez  semmiféle  
hatást  nem  vált  ki.  

—  Azt  hiszi  talán,  hogy  nem  sze-
retem?  —  kiált  fel  a  hercegnő.  

Goya  nem  válaszol,  szótlanul  nézi  
a  hercegnőt,  akinek  arcán  most  már  
kétségbeesés  tükröződik.  Fölemeli  a  
kezét,  és  többször  is  pofon  üti  a  fér-
fit.  És  amikor  Goya  továbbra  is  né-
mán  áll,  a  hercegnő,  látva  a  férfi  
védtelenségét,  egyszerre  lecsillapo-
dik.  Csupa  gyengédség  lesz  minden  
mozdulata;  szenvedélyesen  átöleli,  és  
zokogva  ismételgeti:  

—  Szeretem . . .  Szeretlek!  
Ajkuk  találkozik,  vadul  csókolják  

meg  egymást.  



Nem  sokkal  később:  kéz  a  kézben  
ülnek  egymás  mellett.  

—  Hadd  bizonyítsam  be,  hogy  
mennyire  szeretlek!  —  jelenti  ki  
szenvedélyesen  Alba.  —  Itt  Madrid-
ban,  a  kettőnk  közötti  társadalmi  
különbség  miatt  ez  nagyon  nehéz.  
Szökjünk  el  ebből  a  városból,  akár-
hová,  ahol  szerelmünket  nem  vá-
laszthatják  el  a  merev  udvari  kor-
látok. 

Goya  közli  vele,  hogy  túl  nagy  len-
ne  ez  az  áldozat,  és  hogy  nem  is  tud  
lemondani  művészi  pályafutásáról.  
Most  már  meggyőződött  arról,  hogy  
szereti  őt.  Maradjanak  csak  Mad-
ridban. 

Amikor  Goya  kifelé  megy  a  kas-
télyból,  az  egyik  inasban  fölismeri  
a  hegyesszakállú  fickót,  aki  leütötte  
őt.  Egy  ökölcsapással  leteríti,  aztán  
fölemeli  és  nadrágjánál  fogva  egy  
faágra  lógatja  fel.  

Goyát  látjuk  a  műtermében,  amint  
éppen  Alba  hercegnőről  készített  
arcképét  fejezi  be.  A  hercegnő  az  
egyik  ecsetet  festékbe  mártja  és  a  
saját  portréján  egyik  ujjára  két  gyű-
rűt  fest,  a  jegyesség  jelképét  Az  
egyik  gyűrűre  ezt  írja:  Alba,  a  má-
sikra:  Goya.  

Most  Godoy  lakosztályát  látjuk.  
Alba  hercegnő  lép  be  hozzá,  „kaba-
lája",  egy  négyéves  pajkos  néger  kis-
lány  kíséretében.  A  hercegnő  kéri  
Godoy-t,  adjon  kegyelmet  egyik  szol-
gájának,  aki  valamiféle  kisebb  vét-
séget  követett  el.  Miközben  beszél,  
a  néger  kislány  ide-oda  futkos a ház-
ban,  és  Godoy  íróasztaláról  egy  pa-
pírlapot  kap  fel,  s  azt  babájának  
kalapja  alá  rejti  el.  

Visszafelé  a  hintóban  a  kislány  
megmutatja  úrnőjének  a  papírlapot.  
A  hercegnő  először  mosolyogva  bön-
gészgeti,  mi  áll  a  papírlapon?  Az-
után,  hogy  jobban  belemerül  az  ol-
vasásba,  szemei  egyszerre  tágra  nyíl-
nak:  valóságos  vádiratot  tart  a  ke-
zében:  Mária  Lujza  írta  Godoy-nak  
s  benne  szenvedélyes  szerelméről  
tesz  tanúságot.  Alba  hercegnő  rava-
szul  néz  maga  elé,  összehajtja  a  le-
velet  és  blúzába  csúsztatja.  

Godoy,  mikor  észreveszi,  hogy  a  
levél  elveszett,  azonnal  a  királyné-
hoz  siet,  hogy  értesítse  a  történtek-
ről.  Hevesen  vitatkoznak,  Mária  

Lujza  hanyagsággal  vádolja  a  mi-
niszterelnököt. 

—  Rendben  van.  Most  már  sem-
mit  sem  tehetünk,  de  ezúttal  a  her-
cegnő  túl  messzire  ment  el  a  szem-
telenségben.  Soha  többé  nem  lesz  
módjában  megsérteni  engem  —  je-
lenti  ki  dühtől  tajtékozva  a  király-
né. 

Néhány  nappal  később,  Goya  ép-
pen  a  műtermében  dolgozik,  amikor  
Alba  hercegnő  ront  be  hozzá,  léleg-
zet  után  kapkodva,  rendkívül  nyug-
talanul. 

—  Azonnal  el  kell  hagynunk  Mad-
ridot!  Egy  perc  vesztegetni  való  
időnk  sincs!  

—  De  én  most  nem  tudom  abba-
hagyni  megkezdett  munkámat  —  
mondja  Goya.  —  Azt  hiszem,  úgy  
beszéltük  meg,  hogy . . .  

Alba  hercegnő  közli  vele,  hogy  
életveszélyben  forog:  

—  Most  tudtam  meg,  hogy  Mária  
Lujza  az  életemre  tör.  

Goya  magatartása  gyökeresen  
megváltozik: 

—  Akkor  természetesen  elutazunk  
innen! 

Ügy  döntenek,  hogy  másnap  reg-
gel  indulnak.  Alba  hercegnő  vissza-
tér  palotájába,  de  előtte  Goya  meg-
ígéri,  hogy  másnap  reggel  korán  ér-
te  megy.  

Éjszaka  szokatlanul  vad  vihar  tör  
ki.  Zuhog  az  eső  és  a  süvítő  széltói  
Goya  csak  forgolódik  az  ágyában,  
nem  tud  elaludni.  Mintha  valamiféle  
gonosz  szellemet  érezne  maga  mel-
lett,  arcát  eltorzítja  a  félelem  és  a  
szorongás.  Egy  ízben  fel  is kiált:  „Ki  
az?  Van  itt  valaki?"  és  kiugrik  az  
ágyból,  hogy  meggyőződjék  arról,  
valóban  egyedül  van-e.  Éppen  ak-
kor,  amikor  vissza  akar  feküdni,  egy  
erős  szélroham  ledönti  a  hercegnő  
portréját  a  festőállványról.  Vissza-
teszi  oda,  ahol  az  előbb  állt,  majd  
nyugtalanul  járkálni  kezd  a  házban.  
Egyszer  csak  arra  lesz  figyelmes,  
hogy  valaki  kopog.  A  festő  ajtót  
nyit. 

Alba  hercegnő  egyik  szolgája  lép  
be,  bőrig  ázva,  a  félelemtől  és  a  hi-
degtől  vacognak  a  fogai.  

—  Azonnal  jöjjön  —  mondja  —,  
a  hercegnő  haldoklik!  

Goya  szerelmese  ágyához  siet.  Még  
mindig  a  történtek  hatása  alatt  áll:  
látja,  de  szinte  csak  öntudatlanul,  a  



szolgákat,  a  zokogó  néger  kislányt,  
a  doktort,  a  jegyzőt,  aki  odaadóan  
figyel  a  végrendeletét  diktáló  her-
cegnőre. 

Goya  vadul  elkapja  az  egyik  szolga  
karját: 

—  Mi  történt?  Azonnal  mondja  
meg! 

—  Az  orvos  szerint  megmérgez-
ték!  —  válaszolja  az  inas.  

A  hercegnő  kinyitja  a  szemét  és  
megpillantja  Goyát.  Nevén  szólítja  
és  tárt  karokkal  várja  a  feléje  ro-
hanó  férfit.  

—  Francisco  —  sikoltja  —,  közben  
a  festő  az  ágy  mellé  ér,  térdre  ros-
kad  és  tenyerébe  temeti  arcát.  

Az  orvos  fölszólítja  Goyát,  hogy  
hagyja  el  a  szobát,  de  a  hercegnő  
visszatartja,  sőt  kijelenti,  hogy  egye-
dül  szeretne  maradni  a  festővel.  Pil-
lanatok  alatt  mindenki  eltűnik  a  
helyiségből.  Alba  hercegnő  jelentő-
ségteljesen  kacsint,  de  mosolya  egy-
re  halványabb,  egyre  bágyadtabb:  

—  Te  semmit  sem  változol,  Fran-
cisco,  amikor  nagy  bajban  vagyok,  
mindig  itt  vagy  mellettem.  

Goya  rekedten  mormolja:  
—  Mostantól  kezdve  mindig  mel-

letted  leszek,  mindig  —  és  egyik  ke-
zével  jelentőségteljesen  fogja  meg  
kardjának  markolatát.  

A  haldokló  kezét  a  férfi  karjára  
teszi: 

—  Nem,  nem  —  suttogja  —,  neked  
nem  szabad  meghalnod.  

Megesketi  Goyát,  hogy  tovább  fog  
élni,  halhatatlan  művészetén  mun-
kálkodva. 

—  Ha  meg  is  halok,  a  szerelem  
továbbra  összeköt  minket,  mivel  a  
képek,  amiket  rólam  festettél,  egy  
magasabb  rendű,  szellemi  házasság-
ban  örökre  egyesítenek  bennünket  
az  utókor  szemében.  

Goya  könnyeivel  küszködve,  le-
húzza  saját  ujjáról  a  gyűrűt  és  a  
hercegnőnek  arra  az  ujjára  húzza,  
amin  már  van  egy  másik  gyűrű.  

Ez  a  két  gyűrű  látszik  most  a  her-
cegnő  fehér  kezén . . .  

. . .  És  ez  a  kéz  most,  áttűnéssel,  
Alba  hercegnő  portréjának  kezével  
válik  eggyé . . . 

Lassan  eltávolodunk  a  képtől.  Fi-
gyelmünk  messze  előre  sodródik  tér-
ben  és  időben.  

A  már  nyolcvanéves  aggastyán  
Goyát  látjuk,  amint  tisztelettel  nézi  

Alba  hercegnőről  festett  képét  és  a  
feltűnően  fehér  kezet.  Az  idős  mes-
ter  tekintete  lesiklik  a  festményről.  
Már  majdnem  teljesen  megsüketült.  
Hallóesövet  kell  használnia,  ha  szol-
gái  szólnak  hozzá.  Vastag  lenéséjű  
szemüveget  is  hord,  teste  erőtlen,  de  
hajdani  heves  indulatosságából  mit  
sem  veszített.  Alkalmazottaival  még  
mindig  goromba  és  türelmetlen,  de  
fáradt  szemeiből  finomság  és  derű  
sugárzik.  Egyik  inasa  éppen  egy  ka-
bátot  terít  a  térdére  és  közli  vele,  
hogy  itt  van  az  orvosa.  Goya  csípő-
sen  jegyzi  meg:  

—  Micsoda?  Már  megint  beenged-
ték  ezt  a  bolondot?  

A  doktor  jól  ismeri  Goya  termé-
szetét.  Szemrehányásai  nem  bántóak,  
inkább  kedvesek,  gyöngéden  kor-
holja,  miközben  elvégzi  a  szokásos  
vizsgálatokat:  megnézd  a  festő  nyel-
vét,  megtapintja  a  pulzusát.  Utána  
így  szól  az  aggastyánhoz:  

—  Továbbra  sem  akar  szót  fogad-
ni  nekem,  vén  betyár!  Inasa  elárulta,  
hogy  tegnap  bárányhúst  kért!  

—  Nekem  az  égvilágon  semmi  ki-
fogásom  nincs  a  bárány  ellen!  —  je-
lenti  ki  nyugodtan  Goya.  

—  De  nekem  igenis  van!  —  vála-
szol  az  orvos  —  az  étkezésekből  fő-
leg  az  erőlevest  hiányolom!  

—  Erőleves!  —  zsörtölődik  az  ag-
gastyán.  —  Még  az  ecseteim  tiszto-
gatására  sem  tartom  alkalmasnak!  

Az  orvos  még  betege  reflexeit  is  
meg  akarja  vizsgálni.  Megfogja  ke-
zét: 

—  Most  pedig  szorítsa  meg  a  ke-
zem,  amilyen  erősen  csak  tudja!  

Goya  eleget  tesz  a  doktor  felszó-
lításának;  az  orvos  arcára  kiül  a  
fájdalom;  vonásai  csak  akkor  eny-
hülnek  meg,  mikor  Goya  elereszti  a  
kezét. 

—  Ajaj!  —  kiált  fel.  —  ivlég  min-
dig  olyan  erős,  akár  egy  öszvér!  Azt  
hiszem:  örökké  élni  fog!  

Goya  arcán  valami  furcsa,  ma-
gasztos  változás  megy  végbe.  

—  Én  pedig  azt  hiszem,  hogy  nem  
élek  örökké.. .  nem  tudom.. .  —  
szemét  ismét  Alba  hercegnő  portré-
jára  emeli.  Arca  kigyúl  és  elragad-
tatva  mondja:  —  A  hercegnő  azon-
ban  élni  fog!  Ha  másban  nem  is.  
ebben  az  egyben  biztos  vagyok!  

Vége 
Fordította  VÉGH  GYÖRGY  


