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 kötet szerzői nem csak a teológia és a film lehetséges kapcsolódási pontjai-
ról szóló párbeszédet szeretnék folytatni,1 hanem ahogyan az a könyv címé-
ből és alcíméből is sejthető, szükségszerűnek tekintik ennek az interdiszcip-

lináris területnek új keretek közé helyezését éppen annak jövője szempontjából.2 A 
kötet az olvasó számára található egyik legfőbb értéket tárja elénk: meghaladva a 
tájékoztatás-tájékozódás előre rögzített, biztonságos sémáit, olyan olvasásra hív, 
mely közösen alkot a szerzőkkel. Nem egyetlen szerző iskolaszerű gondolataival 
találkozhatunk, sem egy elméleti iskola tagjainak egymáshoz hasonlító, egymásból 
táplálkozó és egymást igazoló konstrukciórendszerével, hanem egy hároméves 
párbeszédre3 épülő, egymás kiütése helyett kreatív ütköztetésre és kellő önkritikára 
épülő tudásanyaggal. A körüljárt téma önmagában is része és jellemzője annak a 
párbeszédnek, melyre a (poszt)modern kor és a teológia találkozása egy meghatáro-
zott és minden élethez elérő területen, a képek világában kényszerül. E kényszerű-
ség azonban párbeszédnek tekintve közelebb vihet a teológia önnön célkitűzésének 
megvalósításához, így egyfajta paradigmaként értelmezhető világunk többi jelensé-
géhez való kommunikatív viszonyulásunkhoz. A kötet erőssége, hogy a téma több 
elismert szakértőjének sajátos szemléletét ötvözi olyan egységgé, mely éppen sokszí-
nűsége folytán késztet rugalmas, befogadó és továbbgondolkodni kész viszonyulásra, 

                                                 
1 A kötet szerkesztője bevezetőjében teológia és film ma is még csak „gyermekcipőben járó” tudo-

mányterületének főbb állomásait, a párbeszéd eddigi hangsúlyait mutatja be röviden. Vö. a szer-
kesztő korábbi műveit ebben a témában: Robert K. Johnston: Reel Spirituality: Theology and Film in 
Dialogue. Grand Rapids, Baker Academic, 2000, 2006; Robert K. Johnston – Catherine M. Barsotti: 
Finding God in the Movies: 33 Films of Reel Faith. Grand Rapids, Baker Academic, 2004; Robert K. 
Johnston: Useless Beauty: Ecclesiastes Through the Lens of Contemporary Film. Grand Rapids, Baker Aca-
demic, 2004. 

2 Johnston (szerk.): Reframing, 18. 
3 A hároméves konzultációnak a Fuller Theological Seminary intézete, a Robert K. Johnston és Craig 

Detweiler által vezetett Reel Spirituality Institute adott otthont. Az intézet hivatalos honlapja: 
http://www.brehmcenter.com/institutes/reel-spirituality/. 
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hangsúlyozva a jelentésalkotás folyamatosságának szükségességét. Ez a keret, illetve a 
szerzők Isten és film iránti szeretete4 teremt koherenciát az egyes írások között. 

Az alábbiakban a könyv fejezeteinek rövid áttekintése következik. A fejezetek 
hat olyan igény köré csoportosulnak, amelyek a tudományterület uralkodó gyakor-
latát érő kritikák alapján fogalmazódtak meg. Egy ennyire tömör ismertető ezen a 
ponton inkább csak a kíváncsiságot keltheti fel, és a téma iránt érdeklődő olvasó-
nak hagyja meg a témák valódi feldolgozását. 

Teológia és film párbeszédének a módszerek tekintetében meg kell szabadulnia 
„irodalmi rabságából”. A kötet első részében („Moving Beyond a Literary Para-
digm”) Craig Detweiler forgatókönyvíró a filmes és a teológiai tudományok vizuáli-
sabb megközelítése mellett érvel, mely szükségképen magába foglalna egyfajta el-
mozdulást az analitikus filmelmélettől egy idealizált és megtestesült filmelmélet, 
illetve a racionális teológiától az inkarnációs teológia felé. Ez utóbbi kialakítására 
tett kísérletében a szerző Jürgen Moltmann transzcendenst és immanenst össze-
kapcsoló megfogalmazásaira támaszkodik. A következő fejezetben Barry Taylor 
filmes szerző olyan kódkészletet (érzelmi, drámai, kulturális) mutat be, amelynek 
segítségével jobban megérthetjük, milyen szerepet tölt be a zene a filmben a jelen-
tésalkotás folyamatában. Taylor ezt annak érdekében teszi, hogy a bekapcsolódás, 
összekapcsolódás teológiája mellett érveljen, mely számára inkább az evangélium 
költői felidézése, mintsem a már ismert és feldolgozott igazság prózai visszamondása. 

A filmeknek gyakran csak egy szűk köre kerül a teológiai vizsgálódások közép-
pontjába. A második részben („Broadening Our Film Selection”) Gaye William 
Ortiz kommunikációs szakértő és Sara Anson Vaux teológus a diszciplínában ural-
kodó helyet betöltő populáris kultúrának (Hollywood-központúságnak) üzen hadat. 
Miroslav Volf kiengesztelődés teológiájának meglátásait segítségül hívva Ortiz a 
nemzetközi filmes alkotások potenciális szerepét látja abban, hogyan segíthetnék 
közösségeinket a másik, a másság, a másik kultúra elfogadására. Vaux kifejezetten 
személyes hangot üt meg a „jobb mozifilmekről” írt leveleiben, melyekben olyan 
filmek iránti igényt fogalmaz meg, amelyek a művészet és a szórakoztatás magas 
elvárásainak is megfelelnek (esztétikai érték), és amelyektől jobb emberek leszünk 
(etikai érték). Vaux gyakorlati segítséget is nyújt olvasóinak saját kedvenc filmjeinek 
felsorolásával. 

Teológia és film párbeszédében szükség van további beszélgetőpartnerekre 
akár a művészetek vagy a társadalomtudományok területéről. A harmadik részben 
(„Extending Our Conversation Partners”) Gordon Lynch vallásszociológus azt 
helyezi középpontba, hogyan gazdagíthatják vallásszociológiai felismerések a film 
teológiai szempontú tanulmányozását. Lynch a modern vallásban és spiritualitásban 
bekövetkezett „szubjektív fordulat” kontextusában vizsgálja a filmértelmezés fo-
lyamatát. Terry Lindvall teológus egy másik konstruktív diszciplínára irányítja fi-
gyelmünket teológiai és filmes tájékozódásunkban, amikor az egyháztörténet és 
filmtörténet kölcsönösen informatív jellege mellett érvel. Nem kevesebbre vállal-
kozik, mint azoknak a kulcskérdéseknek és központi témáknak a felvázolására, 

                                                 
4 Johnston (szerk.): Reframing, 29. 
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amelyek hozzájárulhatnak egy vallásos filmtörténetírás („Kinoheilsgeschichte”)5 meg-
születéséhez. 

A kötet negyedik része („Engaging the Experience of the Viewer”) teológia és 
film egy gyakran figyelmen kívül hagyott vonatkozását tárgyalja. Három új keletű 
esettanulmány kerül bemutatásra a befogadó-orientált kritika területéről. Clive 
Marsh teológus 2004-ben az Egyesült Királyságban lefolytatott, a jelentésalkotás és 
a moziba járás mint a szórakozás egyik formája közötti kapcsolatot vizsgáló felmé-
rés eredményeire támaszkodva fogalmaz meg nem egyszer provokatív kérdéseket a 
szórakoztatás és az istentisztelet egymástól hagyományosan elkülönülő területeinek 
átjárhatóságáról. Rebecca Ver Straten-McSparran teológus az Ütközések (2004) 
filmet használja Polányi episztemológiája néhány vonatkozásának illusztrálására. 
Polányinál a képzelet elengedhetetlen a felfedezéshez és a jelentésalkotáshoz. A 
mozifilm egyike azoknak a művészeteknek, amelyekkel a képzelet képes önmagun-
kon túljutni és olyan felfoghatatlan valóságokat felfedezni, amelyek jelentést hor-
doznak számunkra. Catherine M. Barsotti teológus azt vizsgálja, hogyan viszonyul-
nak egyesült államokbeli latin-amerikai származású nők élethelyzetük mozifilmes 
ábrázolásaihoz. Barsotti kutatásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy ezek a 
filmek betekintést nyújthatnak abba, hogyan reflektál protestáns latin-amerikai 
származású nők egy csoportja a mozgóképen ábrázolt, illetve a megélt valóságra. 

A film teológiai szempontú elemzése kezdetben két szélsőségre volt hajlamos: 
egyfajta didaktikusság fogta el, és a filmre pusztán illusztrációként tekintett, vagy 
túlságosan óvatos volt, és a dogmatizmustól való félelmében nem tudta végigkísér-
ni a nézőt/olvasót a teológiai párbeszédben. Az ötödik részben („Reconsidering 
the Normative”) John Lyden teológus a populáris kultúra igenlése mellett érvel, 
mivel az képes mítosszal, erkölccsel és rítussal ellátni a nézőt. A filmnek ezek a 
kvázi-vallásos funkciói a kultúra teológiájának újragondolását igénylik. Mitch Avila 
filozófus nézői érzelmek elméleteivel ismerteti meg az olvasót, melyek azért hasz-
nosak, mert segítenek megérteni, hogyan váltanak ki a filmek megbízható módon 
érzelmi reakciókat, és hogyan fordítják figyelmünket a film olyan vonatkozásaira, 
melyek ethoszt nyújthatnak számunkra. Christopher Decay teológus abból indul ki, 
hogy a teológia „elkerülhetetlenül kontextuális”6 voltának mindenképpen meg kell 
nyilvánulnia abban, ahogyan teológia és film párbeszédéről gondolkodunk. Decay 
meggyőződése, hogy a film maga is lehetőséget adhat kifinomult teologizálásra. Ezt 
két példával is alátámasztja: a Kelekótya karácsony (2004) című vígjáték nemcsak il-
lusztrálja, hanem elő is mozdítja a Bonhoeffer által lefestett „vallástalan keresztyén-
séget”, a Nagy hal (2003) pedig ellenpontokat mutathat fel Bultmann heves 
mitológiátlanítási törekvéseivel szemben. 

A film teológiai szempontú kritikájában korábban nem kapott kellő figyelmet 
az elemzőket, filmkészítőket, nézőket befolyásoló teológiai örökségük. A kötet 
utolsó részében („Making Better Use of Our Theological Traditions”) Rose Pacatte 
nővér szerint média műveltségünkhöz elengedhetetlen, hogy a filmek tartalmi 
elemzése helyett inkább azok kontextuális elemzésére törekedjünk. Különösen 

                                                 
5 Uo. 130. 
6 Uo. 239. 
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hasznos lehet ez olyan filmek esetében, amelyek ábrázolásmódjait olykor megbot-
ránkoztatónak találjuk – talán éppen puritán vagy janzenista gyökereink miatt. Az 
orosz filmrendező, Andrej Tarkovszkij mozgóképi ikonográfiájának elemzésével 
Gerard Loughlin teológus segít megérteni azt, hogyan közvetíthet egy film vallásos 
tartalmat, illetve hogyan teheti lehetővé a transzcendens egyfajta vizuális megta-
pasztalását inkább képi eszközökkel, mint magával az elbeszélt történettel. Robert 
K. Johnson, a kötet szerkesztője azzal zárja ezt a részt, hogy a középkori szövegér-
telmezés négyes sémáját újraalkalmazza a filmekre: a szószerinti mögött hogyan 
találhatjuk meg a szimbolikus és erkölcsi jelentést, illetve ezek végső soron hogyan 
juttathatják el a nézőt a valóság egyfajta üdvös ismeretére. 

A kötet újszerű megközelítései – mint egy szokatlan kamera beállítás – új távla-
tokat nyithatnak meg a filmnéző számára, és további kérdések, nézőpontok vagy 
éppen ellenvetések megfogalmazásához vezethetnek. Azok, akik egyszerű, gyakor-
latias „hogyan, csináljuk” útmutatást várnak a kötettől, csalódni fognak, mint ami-
kor egy lelkipásztor kész igehirdetés reményében üt fel egy kommentárt. A könyv-
ben található tanulmányok mindazonáltal nemcsak a tudományterület teoretikusai-
nak szolgálhatnak értékes meglátásokkal, hanem mindazok számára is, akik azokat 
a gyakorlatba szeretnék átültetni, mivel olyan fontos exegetikai és hermeneutikai 
kérdésekkel foglalkoznak, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, ha azzal az 
igénnyel lépünk fel magunkkal szemben, hogy jobban értsük a mozgóképi megjele-
nítést és az ahhoz tartozó jelentésalkotási folyamatot. 

 


