
8180 KIMENŐ KIMENŐ

A kép, mozgókép valóságot felforgató logikáját az egyház, a hívő 
ember nem sajátíthatja el minden fenntartás nélkül. Mindenekelőtt 
azért nem, mert a jelen képkorszak döntően épp a szóhoz való viszo-
nyunk lerom(bo)lása révén alakult ki – márpedig a szó mérhetetlenül 
fontos a keresztény hit számára. Valamilyen mozgóképes jelenlétet 
ugyanakkor mégiscsak muszáj az egyháznak létrehoznia; feltétlenül 
meg kell ismernie a mai (döntően technikailag előállított) kép logi-
káját, mindenek előtt pedig az annak befolyása alatt élő, filmeket, 
képeket fogyasztó, jóformán szünet nélkül online lévő embert. Nem 
arról van szó tehát, hogy legyenek a mozikban és videomegosztókon 
keresztény szellemiségű tartalmak. Ezeknek a tartalmaknak mély-
szerkezetükben is alkalmazkodniuk kellene a mai, modern (mozgó)
képekhez – jóllehet oly módon, hogy közben valamiképpen a „kilé-
pés” lehetőségét is magukban foglalják. Ez, finoman szólva, nem 
egyszerű feladat; nem csoda, hogy eddig sok kudarcba fulladó (jólle-
het, olykor ennek ellenére értékes) kísérletekkel találkozhattunk.

HOL(L)YWOOD
Remélhetőleg senkit sem lepünk meg, ha kijelentjük: a 
„keresztényfilmek” színvonala enyhén szólva ingadozó. 
Mi több, egyikük-másikuk végignézéséhez igencsak öblös 
áhítat szükségeltetik. A Ferenc és Klára – A szeretet 
köteléke címre hallgató opus például nagyjából-egészéből 
a Barbietündér-szcéna felől tekintget a ferences spiritua-
litásra, ennek megfelelően oly túláradóan gyönyörűséges 
benne mindenki, hogy az tulajdonképpen rettenetes. De 
nem járt sokkal jobban Páduai Szent Antal és Casciai 
Szent Rita megejtő története sem: a róluk készített 
mozgóképek esetében is ezzel a mindenen elömlő, bizarr 
wellness-félreértéssel találkozunk.  
A Néri Szent Fülöpről, Pio atyáról, Bakhitáról készült 
mozgóképek azonban nézhetőek, ahogyan a Lisieux-i 
Szent Terézről szóló A szeretet kis útja is az. Igazán nagy 
ellenpéldaként azonban – nem számítva persze a Mel 

Gibson-féle Passiót, a közismert klasszikusokat (Pasolini, 
Zefirelli stb.) valamint a felülmúlhatatlan Legyetek jók, ha 
tudtok című filmet – egyértelműen Josefina Molina nyolc-
részes minisorozatát, a Teresa de Jesús („Avilai Szent 
Teréz élete”) című alkotást hozhatjuk fel. Ez a film gyakor-
latilag minden elképzelhető szempontból: rendezőileg, 
képileg, íróilag, színészileg is kiemelkedik a mezőnyből – 
az Avilai Szent Teréz szerepében látható Concha Velasco 
lélegzetelállítóan szép alakítása miatt már önmagában 
érdemes lenne megnézni. Ezúttal ráadásul a magyarítás 
is kifogástalan lett, maguk a karmelita nővérek készítet-
ték a feliratozást.
Xavier de Beauvois filmjét, az Emberek és isteneket is a 
nagy meglepetések közé sorolhatjuk – legalábbis majd-
nem biztos, hogy az utóbbi évtizedben nem készült hozzá 
mérhető keresztény szellemiségű mozgóképes alkotás.

Szöveg - Kemenes Tamás

KÉP – MÁSKÉPP
A (mozgó)kép rendkívül fontos stratégiai terület manapság („vizuális kultúrában 
élünk”) – sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy nélküle működésképtelenné válik min-
den: politikai és egyéb intézmény éppúgy, mint a legújabb fogkefefejlesztés vagy a 
háború. Mi több, a megfelelő vizuális reprezentációval rendelkező termékeknek ma 
már működniük se kell igazán – hiszen az a bizonyos működés egyre inkább magába 
a képbe, a kép „gyakorlatába” (például: szüntelen Facebookos áradásába) tevődik 
át. Hogyan viszonyul mindehhez az Egyház?

„A kép előbb-utóbb fontosabb lesz, mint a tárgy maga – hama-
rosan lecseréli, sőt eldobhatóvá teszi” – mondotta Oliver 

Wendell Holmes író-költő még 1859-ben (!).
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– derülhetünk rajta, ha akarunk. (Hogy a mostanra világhírű, 
magyar gördeszkás papot ne is említsük – ha már derülés.)
A legizgalmasabb tartalmak azonban mégis az egyes 
hívek által kieszelt és feltöltött videók, videosorozatok. 
Itt aztán egészen merész kísérletekkel is találkozhatunk. 
Egy lelkes, fiatal lány „katolikus szépségápolási tanácsok-
kal” látja el az ilyesmire szomjazókat (egyébként elég ötle-
tesen); a „katolikus gamer” hitét és videojáték-szenvedé-
lyét igyekszik egyeztetni feltöltéseiben; a Catholic Athlete 
nevű csatornán pediglen a katolikus amerikaifocista osztja 
meg velünk ilyen-olyan gondolatait (pl. megtudjuk: nem 
Isten hibája, ha adott meccsen nem szerzünk gólt).
És még folytathatnánk…
Hogy mindez ideálisan szolgálja-e a hit épülését, vagy 
legalább megtartását – kérdés. Az mindenesetre biztos, 
hogy mára a keresztény ember is menthetetlenül „képfo-
gyasztóvá” vált; ha nem is merül el totálisan a képek ára-
datában, teljesen már nem tudja kivonni magát a hatásai 
alól. A keresztény képi tartalmak tétje tehát valószínűleg 
éppen a képvilág „kijáratának” biztosítása lenne. Hogy 
végül ne járjunk úgy, mint az anyuka, akinek azt mondják, 
„De szép a kislányod! Mire ő azt válaszolja: Az semmi, 
látnád a fényképét!”  

CYBERHIT
A nagy videomegosztókon természetesen túláradó 
bőségben állnak rendelkezésünkre a keresztény lelki-
séggel kapcsolatos tartalmak. Ferenc pápa legfrissebb 
beszédei, nyilatkozatai, a hozzájuk fűzött kommentárok, 
a kommentárok kommentárjai stb; az egyes szerzetesren-
dek önálló, többségükben napi rendszerességgel frissülő 
csatornái; élő közvetítések szentmisékről, templomi 
koncertekről, előadásokról, könyvbemutatókról.
A népszerű papok, szerzetesek (itthon például a ferences 
Barsi Balázs, vagy a karmelita Béri Renátó) prédikációi, 
előadásai lassan már órákkal az elhangzásuk után a 
hálón vannak. Mi több: a két évvel ezelőtti YouTube-os 
videoversenyen, a Ki Mit Tube-on egy kispap is elindult, 
egy gyrososnál szerzett tapasztalatok felől induló, 
hitmagyarázó vloggal – nem kis meglepetést okozva a 
pár perccel korábban még a drogos borsodi rapper-poé-
tát (a későbbi győztest) magasztaló zsűritagok körében. 
A tavalyi megmérettetésen pedig a labdával se ügyetlen 
(VV Majka stúdióját is megjárt) Cseh Péter László atyával 
találkozhattunk.
Fr. Roderick, a „YouTube-pap” az új Star Wars mozifilm, az 
Ébredő Erő első előzetese kapcsán készített infantilitástól 
sem teljesen mentes úgynevezett „reakcióvideót” 
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