
BALJÓSLAT 
A  Baljós  órában,  Gábriel  Garcia  

Márquez  kisregényében  az  lobbant  
lángra  gyilkosságba,  erőszakba,  ter-
rorba  torkolló  szenvedélyeket,  hogy  a  
Macondo  környéki  községben  éjje-
lente  ismeretlen  kezek  falragaszokat  
tűznek  ki  a  házak  falára,  közhírré  
téve  lakóik  viselt  dolgait.  Nincs  sem-
mi  ú j  ezekben  a  közleményekben,  
csupa  rég  lejárt  pletykát,  rágalmat  
tartalmaznak.  Ám úgy  tűnik,  nem  le-
het  súlyosabb  betegség  a  diagnózis-
nál,  nincs  fenyegetőbb  a  bűnöknek,  
vagy  egyszerűen  csak  a  múltnak  
ilyen  konok  s  megfoghatatlan  nyil-
vántartásánál.  Hatására  egykettőre  
összeomlik  az  üggyel-bajjal  fenntar-
tott  társadalmi  konszolidáció  s  lát-
szatmorál. 

A  mexikói  Alcorizának  (Garcia  
Márquez-szal  közösen  írt)  filmje  né-
hány  motívumbeli  azonosságon  túl  
leginkább  ezen  a  ponton  emlékeztet  
a  több mint  tíz  évvel  korábban  meg-
jelent  kisregényre.  A  Baljóslatban  
is  egy  zárt  világ  bolydul  meg,  álló-
víz  kavarodik  föl,  ám  ezúttal  nem  a  
múlt  nyugtalan  továbbgyűrűzése  mi-
att,  hanem  a  kifürkészhetetlen,  'babo-
nás  félelmekkel  övezett  jövő  miatt.  
A  történet  azzal  indul,  hogy  Santos  

mamát,  a  nagytekintélyű  matrónát  
szüléshez  hívja  a  faluba  nemrég  be-
költözött  család.  Az  újszülött  érke-
zését  kísérő  örömnek  azonban  „bal-
szerencsés"  esemény  vet  véget.  Eltö-
rik  a  bábaasszony  féltve  őrzött  pa-
lackja,  s  ő  ebből  beláthatatlan  ször-
nyűségek  következését  jósolja  meg.  

Dermedt,  majd  egyre  növekvő  szo-
rongással  várja  a  falu  babonás  népe  
a  megjövendölt  katasztrófát.  Ám  ki-
ki  a  maga  módján  felkészül  rá.  A  
boltos  azzal,  hogy  hasznot  igyekszik  
húzni  a  helyzetből,  elrejti  portéká-
ját, hogy azután  annál  drágábban  ad-
hassa  el.  A  pap  aprópénzre  váltja  
Isten  igéit.  A  hangoskodó  tökfilkó  
bűnbakra  vadászik.  A  gyászoló  asz-
szony  ájultra  issza  magát,  s  a  nyo-
morék  fiú  megerőszakolja.  

Ahogy  haladnak  előre  az  esemé-
nyek,  egyre  biztosabbak  lehetünk  
abban,  hogy  itt  nem  lesz  szó  látvá-
nyos,  fantasztikus  kataklizmákról.  A  
szörnyűség  nem  az,  amire  várnak  a  
falucska  lakói,  hanem  az,  amit  tesz-
nek.  Saját  életük  nyomorúságában,  
görcsös  feszültségében,  tehetetlensé-
gében.  Bosszús  bűntudat  tör  elő  be-
lőlük,  fékeveszett  brutalitással;  erő-
szakosság  és  öncélú  kegyetlenkedés  



színterévé  változtatja  át  lakhelyüket.  
Csak  ennek  a  belterjes infernónak  a  
fel-támlása  után  tűnnek  föl  az  első  
—  s  nagyon  is  jól  magyarázható  —  
baljós  jelek:  megférgesedik  a  sajt,  
elhullanak  az  állatok;  s  a  megfogha-
tatlan  jelek:  mint  például  az  éjszaka  
foyamán  önmagától  megkonduló  ha-
rang.  De  a  „csodák"  racionális  meg-
fejtésére  már  nincs  szükség,  mert  az  
örvénylő  káoszban  képzelet  és  való-
ság,  múlt  és  jelen  határai  elmosód-
nak. 

Balladai  töredezettségű  s  dramati-
kusan  fölfelé  ívelő  epizódokból  áll  
össze  egésszé  Alcoriza  filmje.  Egy-
szerre  jelenik  meg  így  benne  az  em-
bersorsok  gubancos  szövevénye  és  
végzetszerű  logikája  is,  amely  kér-
lelhetetlenül  vezet  el  a  közösség  föl-
bomlásához.  A  fal-u  fokozatosan  el-
néptelenedik.  Megmaradt  holmijaikat  
szekerekre  rakva  elmenekülnek  la-
kói.  Mint  egy  vesztett  csatában:  ön-
maguk  elől.  S  van  ebben  valami  ős-
világi  borzongás  is.  Csak  a  falusi  
Cassandra,  az  őszhajú  bábaasszony  
néz  le  elégedetten  szekere  trónusáról,  
s  napernyője  alatt  az  elhagyott  tá-
jon  lecsapó  dögkeselyűkre:  jóslata  
valóra  vált.  

A  Baljóslat  —  talán  még  inkább,  
mint  Garcia  Márquez  már  említett  
kisregénye  —  az  emberi  létezés  drá-
máját  ragadja  meg  egy  közösséget  
ért  elemi  erejű,  szinte  mitikus  meg-
rázkódtatáson  keresztül.  A  babona,  a  
vakhit  előtérben  áll  ugyan,  mégsem  
egyetlen  előidézője  a  bomlási  folya-

matnak.  Ürügy,  alkalom  inkább,  
hogy  felismerjük  a  mélyebb  rétegek-
ben  húzódó  bajokat:  a  magányt,  
megaláztatottságot,  kiszolgáltatottsá-
got. 

Két  nagy  hatás  fonódik  össze  sze-
rencsésen  Alcoriza  filmjében:  a  már-
quezi  emberképé,  amely  a  legvadabb  
álarc  mögött  is  felismerteti  az  áldo-
zatot,  s  a  bunueli  metaforikus  film-
költészeté,  amelynek  persze  a  mexi-
kói  rendező,  operatőrjével,  Figueroá-
val  együtt  nemcsak  haszonélvezője  
volt,  hanem  kimunkálásában  is  köz-
reműködött. 

Alcoriza  talán  leginkább  sajátos  
leleménye  az,  ahogy  a  Baljóslatban  
a  tájat  is  metaforává  varázsolja.  A  
környezet  tükörképévé  lesz az  ember  
életének,  társadalmi  magatartásának,  
összetartoznak,  elválaszthatatlanul.  
A  falu,  ahová  a  mexikói  rendező  
filmje  elkalauzol  bennünket,  elapadt  
folyó  mellett  fekszik,  eső  után  só-
várgó,  terméketlen  földektől  körülvé-
ve.  Rogyadozó  lépcsők,  beszakadozó  
háztetők  láthatók  mindenütt;  kopár  
falak,  melyeken  csak  itt-ott  tud  meg-
kapaszkodni  egy-egy  gyérlevelű  kú-
szónövény.  Az emberek  is ilyenné  ne-
velődnek.  Görcsösen  ragaszkodnak  
nehezen  kisarcolt  javaikhoz.  Nem  
tudnak  kinyílni,  termékeny  szeretet-
ben  összeolvadni.  A napnak  is  hiány-
zik  az  éltető  ereje:  ezért  csordogál-
nak  el  a  fények  Figueroa  finom  en-
teriőrjeiben,  ezért  váltanak  á t  kívül  
vad  ragyogásba.  
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