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Operatőr: Lovasi Zoltán 
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Producer: Mécs Mónika, Muhi András 
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„Mindig is izgatott, hogy jó lenne valamilyen módon reflektálni a társadalmi kérdésekre. Az 

eset felkavart, ahogy gondolom minden jó érzésű embert, és úgy éreztem, hogy tennem kell 

valamit. Mivel rendező vagyok, elég egyértelmű volt, hogyan szólaljak meg.” Fliegauf Bence 

a cigányok elleni 2008-2009-es sorozatgyilkosságból kiindulva készítette el filmjét. (A 

rasszista indítékból elkövetett tíz támadásnak hat halálos áldozata és öt sebesültje volt, az 

elkövetőket elfogták és elítélték.) Bár a kezdő felirat ismerteti a konkrét eseményeket, és 

maga a rendező is arról beszélt, hogy filmjét az áldozatok emlékének ajánlja, szándéka 

szerint azonban a történetet el akarta távolítani a konkrét eseményektől. Valóban, a film egy 

fiktív magyarországi helyszínre kalauzolja nézőit, ahol a történet szerint ismeretlen gyilkosok 

tartják rettegésben a cigány közösséget. Az elkövetők a film során nem kapnak arcot, csak 

fekete terepjárójukat látjuk mozogni, illetve sötét alakjukat egy éjszakai támadáskor. Ez az 

arctalanság az ismeretlen és kísérteties veszélyre épülő horror műfajával rokonítja a filmet. 

Fliegauf életművében a Csak a szél társadalmi dráma jellegéből fakadóan páratlan darab, 

bizonyos szempontból mégis hasonlít a rendező előző filmjeihez. A központi szerepet játszó 

család, illetve a roma közösség, amelybe tartoznak, az előző filmek hőseihez hasonlóan egy 

saját zárt világban élnek. A különbség az előző filmek bezáruló alakjaihoz képest a Csak a 

szél esetében az, hogy az itteni klausztrofóbiás világnak az oka a többségi társadalom 

kirekesztő működése és a mindennapi (illetve a gyilkosságokat tekintve nem mindennapi) 

rasszizmus. 

Bár a film a kritikai fogadtatás tükrében egyértelműen sikeresnek mondható, nem beszélve a 

Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Medve díjáról, ám éles vitákat is generált. Az első a 

film berlini sajtótájékoztatóján robbant ki, amit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

arra használt fel, hogy a közönséget informálja a magyar kormánynak a sorozatgyilkosság 

ügyében tett lépéseiről. A másik már inkább szakmai vita volt, ennek során szociológusok 

kérték számon a filmen a roma közösség hiteles ábrázolásának hiányát, illetve védték meg a 

filmet a másik oldalról. A filmes szakma véleményét az alábbi kritika tükrözi: „Végig 

feszültségben tart Fliegauf Benedek legújabb, a Berlinálé versenyében bemutatott felkavaró, 

erős filmje a cigánygyilkosságokról. Apró hibái ellenére ritkán látni vásznon ilyen 

átélhetően, ugyanakkor árnyaltan, filmszerűen megrajzolt társadalmi és szociális kérdéseket.” 

(Gyenge Zsolt) Fliegauf Bencéhez hasonlóan mások is vállalkoztak arra, hogy a maguk 

művészi eszközeivel feldolgozzák a cigányok ellen elkövetett sorozatgyilkosságot. Ebben a 

kontextusban fontos megemlíteni az Ítélet Magyarországon című dokumentumfilmet 

(rendező Hajdú Eszter), és a PanoDráma nevű színházi társulat Szóról szóra című darabját 

(rendező Lengyel Anna). (M.A.) 
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