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Rendező: Bódis Kriszta
„A cigányok nem a bírósághoz fordulnak, hanem elintézik egymás között vitás ügyeiket. A
vitákban állóknak el kell fogadniuk, amit az idősebbek döntenek. Ez a döntés a kris. Ha nem
kérnek krist, de valamelyik fél esküszik az igazára, azt is el kell fogadni. A vitás kérdés
tárgyalása nagy érzelmekkel történik. A kris kimondása után megbékélnek: közös mulatozás
következik. A film két vitás ügyet: egy leány szöktetését és egy beteg ló történetét ismerteti.”
(Filmévkönyv 2005- A magyar film 2004-ben, Szerk.: Löwensohn Enikő, MNFA, Budapest
2005)
„Amari kris (romnyi, grast, kris), azaz cigány eskü, cigány törvény (asszony, ló, döntés). A
film a Magyarországon már csak legendának hitt romani kris nyomában jár. Békés megyei
lókereskedő oláh cigányok egy közössége enged betekintést abba a gazdag roma
hagyományrendszerbe, melynek egyik alappillére a kris.” (MEDIAWAVE katalógus, 2005)
„Bódis Kriszta egy kétegyházi oláh cigány közösségben eltöltött közel egy éves terepmunka
során úgy döntött, hogy filmet forgat a romani kris "vitamegoldó, "igazságszolgáltatási"
közösségi intézményéről. Ez egy olyan fórum, amelynek nem létezik magyar megfelelője,
leírásával is ritkán találkozunk antropológiai művekben.
A film célja tehát a cigány kultúra egyik olyan szeletének a bemutatása, amely eddig
természetéből következően rejtve maradt a kívülállók előtt. Az Amari kris megtekintése után
az a benyomásunk, hogy a kris intézménye egy ma is elterjedt bírósági fórum, holott csak a
Magyarországon elszórtan élő (ötven- nyolcvanezer fős ) oláh cigány népesség körében
találkozunk vele.” (P.A.)
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