
2008 jú li u sa és 2009 au gusz tu sa kö -
zött össze sen ki lenc íz ben tá mad tak meg
ro ma szár ma zá sú la ko so kat Ma gya ror szá -
gon, a tá ma dá sok so rán hat em ber ve szí -
tet te éle tét, és több em ber meg se be sült.
Az ügy ben elõ ál lí tott négy vád lot tat az 
el sõ fo kú bün te tõ per so rán bû nös nek
nyil vá ní tot ta a tör vény szék, hár mu kat
élet fogy tig la ni fegy ház bün te tés re ítél ték.
Az Íté let Ma gya ror szá gon c. do ku men -
tum film kö zel két órá ban mu tat ja be a ro -
ma gyil kos sá gok vád lott ja i nak 167 na pon
ke resz tül tar tó pe rét. A film az el sõ fo kú
íté let ki hir de té se után ér vé get, amely íté -
let el len a vád lot tak egyéb ként fel leb bez -
tek, a má sod fo kú bün te tõ per re pe dig még
csak ez után ke rül sor. Re la tí ve kis sze le -
tet lá tunk te hát eb bõl a már így is hosszú -
ra nyúlt és igen csak komp lex tör té net bõl,
amely után ugyan nem le het vég le ges kö -
vet kez te tést le von nunk (jo gi lag pél dá ul
nem sza bad tet te sek nek ne vez nünk az el -
ítélt sze mé lye ket), de amely ál tal még is -
csak kör vo na la zó dik egy igen ag gasz tó
kép az ide gen gyû lö let je len le gi hely ze té -
rõl Ma gya ror szá gon. 

Az Íté le tet egy fur csa pa ra do xon és az
ab ból szár ma zó pul zá ló fe szült ség mû -
köd te ti, ez pe dig a do ku men tált tar ta lom
és an nak a for má ja kö zöt ti össze fér he tet -
len ség. Egy fe lõl adott egy szi go rú konst -
ruk ció, amely va la me lyest elõ ír ja a film
dra ma tur gi á ját is: ez a tár gya ló per szok -
vá nyos for ga tó köny ve, amely idõ ben li -
ne á ri san ha lad va kí sér li meg a vizs gált
bûn cse lek mé nye ket és azok kö rül mé nye -
it el mond ha tó tör té net be fog lal ni. Eb ben
a linearitásban he lyet kap nak a tör té net
kü lön fé le sze rep lõi (ál do za tok, ta núk és
vád lot tak), mind ezt pe dig az igaz ság szol -
gál ta tás em be rei (ügyé szek, ügy vé dek, bí -
rók és szak em be rek) kül sõ pers pek tí vá -

juk kal és szak tu dá suk kal kí sé rik vé gig.
Más fe lõl adott egy in du la tok kal, elõ í té le -
tek kel és fáj da lom mal ter hes bûn tett,
amely nek sú lyos sá ga nem mér he tõ csu -
pán a ha lá los ál do za tok szá má val vagy 
a hoz zá tar to zók fáj dal má val, ha nem túl -
mu tat va ön ma gán tû pon tos, ki ma gya ráz -
ha tat lan és ugyan ak kor a vég te len sé gig
le han go ló ké pet ad a sta tus quóról, egy
or szág men tá lis ál la po tá ról. De té ve dés
ne es sék: ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi -
ként egy ál ta lán nem le het ezt a fil met 
a kül sõ szem lé lõ bol dog nyu gal má val vé -
gig néz ni. Mind az, ami el hang zik, és ami
lát ha tó vá vá lik a vász non és a tár gya lás
so rán, egy tu laj don kép pen már is mert
tör té net új ra ját szá sa, egy olyan tör té ne té,
amely rõl sze ret jük azt hin ni, hogy már
vé gig ját szot tuk (lásd holokauszt), va gyis
pon to sab ban: hogy va la kik (a ná ci né me -
tek) már vé gig ját szot ták, de amely va ló já -
ban kö zös ügyünk és fe le lõs sé günk. 

Ami kor te hát Haj dú Esz ter ren de zõ
úgy dönt, hogy – a mé di á val el len tét ben,
ame ly csak a tár gya lás el sõ és utol só pár
nap ján mu tat ott ér dek lõ dést az ügy iránt
– stáb já val együtt (ope ra tõ rök: Szõnyi Ist -
ván, Haj dú Esz ter, Medvigy Gá bor, Hor -
váth And rás, Steiner Pé ter, Var ga Já nos,
Né meth Vik tor Csa ba, Bedõ Csa ba) vé gig -
üli a ro ma gyil kos sá gok ügyé ben vád lot -
tak több éven át hú zó dó pe rét, majd a fel -
gyûlt több mint két ezer órá nyi anyag ból
ko he rens és ér vé nyes do ku men tum fil met
szer keszt (vá gó: Bartos Ben ce, Menno
Boerema), ak kor nem csak meg spó rol ja
min den ki más szá má ra azt, hogy ha son ló
in ten zi tás sal kell jen el me rül nie eb ben 
az egyéb ként nyil vá nos per ben konk re ti -
zá ló dó prob lé má ban, ha nem egy ben fe le -
lõs sé get vál lal azért a fasisztoid rassz iz -
mu sért, ami az ese tet át hat ja, és amely
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egyéb ként az oka an nak, hogy két, szin te
tet szõ le ge sen vá lasz tott ma gyar ál lam -
pol gár vi lá ga tel je sen össze egyez tet he tet -
len né vál hat. E sza ka dé kok fe lett áll a bí -
ró (Miszori Lász ló), aki nek fel ada ta át hi -
dal ni az át hi dal ha tat lant, ér tel met vin ni
egy em be ri ésszel fel fog ha tat lan bûn cse -
lek mény be és ez ál tal íté le tet hoz ni ró la.
Nem meg le põ te hát, hogy az Íté let fõ sze -
rep lõ je ma ga a bí ró lesz, aki nek a sze mé -
lyén ke resz tül tu laj don kép pen meg je le ní -
tõ dik az eu ró pai gon dol ko dá sú em ber 
di lem má ja, aki egy szer csak egy olyan
hely zet ben ta lál ja ma gát, ahol az egyen lõ -
ség rõl és sza bad ság ról val lott el vei egy -
szer re ér tel mez he tet le nek és hasz nál ha -
tat la nok. Ahol az alap mon da tok sem
egyez nek: pél dá ul hogy min den em ber -
nek ugyan olyan jo ga van él ni, vagy hogy
a ro ma is ugyan olyan em ber, mint a nem
ro ma szár ma zá sú. A film ben Miszori
Lász ló sze mé lyén – és nem csak bí rói stá -
tu sán – ke resz tül kö vet het jük vé gig en -
nek a diszk re pan ci á nak az egyik le het sé -
ges meg ol dá sát. 

Az Íté let erõs sé ge, hogy kvá zi cen zú -
rá zat la nul mu tat ja be raj ta ke resz tül az
igaz ság ke re sés fo lya ma tát. Ez egy részt 
a szer kesz té sen mu tat ko zik meg: a film 
a per el sõ nap já val kez dõ dik, idõ ben
egye ne sen ha lad elõ re, majd az íté let ki -
mon dá sá val ér vé get. Eb ben az egyenes-
vonalúságban ugyan he lyet kap pár élet -
kép a sér tet tek kör nye ze té rõl, aho gyan õk
ma guk is meg szó lal nak egy-egy in ter jú
ere jé ig, de egyéb ként a tár gya lás ma ga
fel irat ok és in zer tek, min den fé le ma gya -
rá zat nél kül je le ní tõ dik meg. Ez a szá raz -
ság és egy sze rû ség egy szer re könnyí ti és
ne he zí ti a né zõ dol gát: ne héz ke sen ta lá -
lom meg a he lyem eb ben az ide gen és fur -
csa vi lág ban és az in for má ci ók töm ke le -
gé ben, ugyan ak kor ki fe je zet ten jó, hogy a
szer kesz té sen túl tá vol ma rad az al ko tói
kéz és en ged sza ba don gon dol kod ni és lé -
tez ni a film szö ve té ben. Az egyet len za -
va ró elem szá mom ra a ze ne: a kez dõ- és
zá ró je le ne tek nél el tu dom fo gad ni az alá -
fes tést, de min den egyéb je le net nél, ahol
fel csen dül nek az egyéb ként iz gal ma san
disszo náns vo nó sok (ze ne szer zõ: MS3
Mes ter Sán dor), fö lös le ges alá hú zo ga tás -
ként hat. Sok kal erõ sebb ha tást vált ki a
csend (hang: Bhõm Dá ni el, Ge ren dai Fe -
renc, Karaszek Zol tán), pél dá ul ak kor,
ami kor a szi tá vá lõtt kis fiú holt tes té rõl
kell hossza san ké pe ket néz nünk. Az alap -
anyag és an nak a fény ké pe zé se – a cso dá -

la to san in tim kö ze li e ket szi go rú an cél -
sze rû be ál lí tá sok vál to gat ják – már ön ma -
guk ban annyi ra erõ sek, hogy a szük ség -
sze rû vá gá son túl min den más elem csak
gyen gí te ni tud ja.

Más részt en nek a hi deg fe jû kom po ná -
lás nak kö szön he tõ en a film a bí rót em be ri
mi vol tá ban je le ní ti meg: szen ve dé lyes -
nek és gyöt rõ dõ nek, ener gi kus nak és tü -
rel mét vesz tett nek. Nyo ma sincs a több -
nyi re a ho lly woo di ha son ló te ma ti ká jú
fil mek bõl is me rõs hig gadt, bölcs bí ró nak,
aki szi gort és fe gyel met árasz tó je len lé té -
vel kép vi se li a ren det, aki tá vol ság tar tó an
mo de rál ja a tár gya lást, és aki majd ugyan -
ilyen szenv te le nül tol má csol ja az es küd -
tek íté le tét. Nem ér de mes ehe lyütt be le -
men nünk az ame ri kai és ma gyar or szá gi
igaz ság szol gál ta tás kö zöt ti kü lönb sé gek -
be, de ta lán nem té ve dek na gyot, ha azt
fel té te le zem, hogy – és elõ re is tisz te let 
a ki vé tel nek – az át lag mozinézõknek
hoz zám ha son ló an túl nyo mó részt fil mes
él mé nyei van nak ar ról, hogy ho gyan zaj -
lik egy bí ró sá gi tár gya lás, de leg alább is
el mond ha tó, hogy ezek az él mé nyek
nagy ban be fo lyá sol ják elõ fel te vé se in ket
és el gon do lá sa in kat ar ról, hogy mi lyen -
nek kell len nie egy ilyen tí pu sú per nek.
Ilyen mó don ki jó za ní tó azt lát ni, hogy 
a bün te tõ per is alap ve tõ en ugyan olyan
mun ka, mint min den más, ahol ha el fá -
rad nak a fel adat vég zé sé ben az al kal ma -
zot tak, ak kor a bí ró fá rad tan tíz perc szü -
ne tet ren del el, ahol a ta núk ott hon fe lej -
tik a sze mé lyi iga zol vá nyuk kal együtt já ró
lak cím kár tyá ju kat, ahol min den ki nek kü -
lön el kell mon da ni, hogy ho va áll jon,
ahol kó lát szo ron gat nak a ta nú pad mö -
gött, és vé gül: ahol a fel té te le zett tá gas 
és ódon tár gya ló te rem he lyett egy szû kös
és mo dern bú to rok kal fel sze relt szo ba
van csak, ami ben a ta núk és vád lot tak 
kö zött alig van egy lé pés nyi tá vol ság.
Aho gyan az is iz gal mas, hogy a bí ró sze -
mé lye nem csak nagy mér ték ben be fo lyá -
sol ja a tár gya lás me ne tét, de úgy tû nik,
mint ha an nak ki me ne te tel je sen tõ le
függ ne. Az ügyész és ügy vé dek hoz zá ké -
pest ke vés „já ték idõt” kap nak, és in kább
csak te rel ge tik a be szél ge tést, mint sem
ala kít ják azt. Kér dés ter mé sze te sen, hogy
ez a mun ka meg osz tás mennyi ben fe di 
a va ló sá got, vagy kö szön he tõ a vá gás nak,
va gyis an nak az al ko tói dön tés nek, hogy
a tör té né se ket egy ki vá lasz tott fõ sze rep lõ
sze mé lyén ke resz tül mu tas sák be. Ha
emi att az igaz ság szol gál ta tás me ne té rõl téka
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ta lán nem is ka punk ma ku lát lan ké pet, 
a né zés szem pont já ból ki fe je zet ten jót
tesz a film nek Miszori fõ sze rep lõ vé avan -
zsá lá sa. Né zõ ként a bí ró sze mé lyes per él -
mé nyét kö vet jük vé gig, és ilyen mó don
könnyen le het men nünk az egyéb ként
ren ge teg in for má ci ó val és rész let tel ter -
hes tör té néshal ma zon at tól füg get le nül,
hogy egyéb ként egyet ér tünk vagy sem 
a bí ró ál tal vá lasz tott mód sze rek kel és
ma ga tar tás sal.

Ami ugyan is erõs sé ge a film nek és in
extenso mond hat ni a per nek ma gá nak is
– ti. hogy meg mu tat ja a bí rót a ma ga em -
be ri va ló já ban, il le tõ leg hogy a bí ró em -
ber ként és nem fedd he tet len igaz ság szol -
gál ta tó ként vál lal ja az íté let ho zó sze re pét
–, az egy ben ékes bi zo nyí té ka tár sa dal -
munk esen dõ sé gé nek. Miszori bí ró ként
ugyan is több ször jön ki a bé ke tû ré sé bõl,
és rend sze re sen le te rem ti mind a vád lot -
ta kat, mind a ta nú kat, in du la tá ban pe dig
nem min dig vi sel ke dik po li ti ka i lag kor -
rek tül a tár gya ló te rem ben meg for du ló 
ro mák kal. Vissza fe lé sül nek el di csé rõ
sza vai pél dá ul ak kor, ami kor ál lan dó an
ki ja vít ja a val lo má sa i kat a jegy zõ könyv -
ve ze tõ szá má ra, ha va la mit „más képp”
mon da nak, mi köz ben bi zony gat ja ra jon -
gá sát a kü lön le ges nyelv já rás iránt. Más -
kor ide ge sen szid ja õket, hogy meg kell
ta nul ni uk ren de sen vi sel ked ni a tár gya lá -
son, ami kü lö nö sen ke gyet le nül hat, fel -
té ve, hogy egy ilyen ko moly sá gú pe ren
va ló rész vé tel min den ki szá má ra ne héz
fel adat le het, hi szen nem elég an nak a
ter he, hogy min den mon dat nak tel jes
mér ték ben meg kell fe lel nie az igaz ság -
nak, be kell ta nul ni a tár gya lás sa já tos 
ko re og rá fi á ját és nyel ve ze tét is. A bí ró ro -
mák irán ti in du la tos sá gá ról Haj dú Esz ter
egy in ter jú ban azt mond ja, hogy sze rin te
Miszori ez zel „an nak akar ta ele jét ven ni,
hogy el fo gult ság gal le hes sen vádolni”,1 és
ez zel mint egy azt ál lít ja, hogy a je len le gi
hely zet ben el fo gult ság nak mi nõ sül het 
az, ha va la ki az egyen lõ bá nás mód el kö -
te le zett je. Va gyis úgy tû nik, hogy Miszori

Lász ló nak elõ ször be kell bi zo nyí ta nia
azt, hogy õ is ugyan olyan „nor má lis” em -
ber, mint a töb bi ek – mond juk azok a ta -
núk, akik szá má ra ért he tet len, hogy a
rasszis ta in dí ték mi ért ilyen hang sú lyos
pont ja a tár gya lás nak, vagy mint azok,
akik vál lu kat meg von va ál lít ják, hogy
egyéb ként min den ki kö rü löt tük „ugyan -
ezt” gon dol ja a ro mák ról –, és csak utá na
ítél kez het. De vé gül is mint ha mind egy is
vol na, mert amúgy is azt vág ják majd a 
fe jé hez a per so rán egy re bát rab ban fel -
szó la ló vád lot tak, hogy kon cep ci ós pert
ve zet, és rend re meg sér ti jo ga i kat.

Az Íté let ben be mu ta tott per egy részt
te hát ta bu dön tö ge tõ, hi szen tematizálja 
a ro mák kal szem be ni gyû lö le tet, ki mond ja
a szél sõ jobb ol da li be ál lí tott sá gú kö zös sé -
gek tör vény sér tõ jel le gét, a bûn cse lek mé -
nye ket il le tõ en pe dig a rasszis ta in dí té kot,
más részt pe dig nem tud ki sza ba dul ni a
ta bu szo ron ga tá sá ból. Nyil ván va ló vá vá -
lik, hogy sem az érin tet tek, sem pe dig az
igaz ság szol gái nem tud nak ki lép ni ab ból
a hi e rar chi kus – te hát ki re kesz tõ – nyel vi
és kul tu rá lis konst ruk ci ó ból, amely ben 
a ro mák kal (és egyéb ki sebb sé gi ek kel)
szem be ni el len ér zés inherens és át örö köl -
he tõ, és amely me cha niz mus mû kö dé se
na gyon szé pen le kö vet he tõ a do ku men -
tum fil men. De aho gyan az íté let sú lyos -
sá ga, úgy a film is túl mu tat ma gán az ese -
mé nyen: eze ket az ál do za to kat már nem
le het meg men te ni, ahogy a vád lot ta kat
sem le het meg vál ta ni, és ilyen mó don
mind az el kö ve tett bor za lom, mind az azt
do ku men tá ló film in kább el ret ten tõ pél -
da, mint sem az igaz ság gyõ zel mé nek bi -
zo nyí té ka. Az íté let nem hoz igaz sá got 
az érin tet tek nek, az igaz ság szol gál ta tás
ri tu á lis gesz tus, amely so rán mi, a töb bi -
ek, a né zõk tisz tul ha tunk meg. Nem vé -
let len, hogy sen ki nem megy el ön szán tá -
ból vé gig néz ni egy ilyen pert, ahogy az
sem, hogy még is meg szü le tett ez a do ku -
men tum film: hi szen ha meg né zed, utá na
már nem mond ha tod, hogy nem tu dod,
nem lát tad, nem ér de kel.
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