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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja:
A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal a filmművészeti alkotásokkal,
amelyek egyháztörténeti témákat érintenek, és amelyek vizsgálatán keresztül elsajátíthatják bibliai,
egyházi és egyháztörténeti témájú filmek kritikus elemzésének igényét és módszereit. A szeminárium
keretein belül megszerzett ismeretek és kritikai kompetenciák könnyen hasznosíthatók gyülekezeti
filmklub szervezése alkalmával, amelyhez a szeminárium folyamán elkészült prezentációk anyaga is
hasznos jövőbeli forrásul szolgálhat. A szeminárium által feltárul a filmek alapjául szolgáló események
hiteles története, ami mellett szintén fontos szerepet kapnak a film készítőinek motivációi és az a
történelmi, társadalmi és kulturális kontextus is, amelyben alkotásukat elkészítették. Egy szemináriumi
alkalom a film megtekintésére, a másik az elemzés félórás bemutatására és a róla folytatott
diszkusszióra szolgál.
A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák:
1. Assisi Ferenc hippiköntösben - Fratello sole, sorella luna (Napfivér, holdnővér), 1972
2. A keresztes háború képe 2001. szeptember 11-e után - Kingdom of Heaven (Mennyei
királyság), 2005
3. Skolasztikus realizmus és nominalizmus harca thrillerben - Name of the Rose (A rózsa neve),
1980
4. Calvin, Servet, Ceauescu? - Csillag a máglyán, 1979
5. Jezsuita köztársaságok felszámolása Paraguayban - The Mission (A misszió), 1986
6. Bibliai-e a rabszolgatartás? - Amazing Grace (A szabadság himnusza), 2006
7. Hívőként SS egyenruhában - Amen (Ámen), 2002
8. Teológus, kém, mártír - Bonhoeffer: Agent of Grace (Bonhoeffer: Isten szolgája), 2000
Évközi tanulmányi követelmények:
A fenti listából választott film történeti hátterének, készítési körülményeinek, történeti, kulturális,
társadalmi kontextusának és üzenetének kritikus bemutatása félórás szóbeli powerpoint/prezi
prezentáció keretein belül, diszkusszió vezetése, valamint írásos referátum/jegyzet közreadása blog
formájában.
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