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 „Fel kellet vállalnom a konfliktusokat, amiket a közösségen belül okozott az elkészült film. 

És meg kellett értetnem velük, hogy az őket érintő pillanatnyi kellemetlenségeken túl a film 

üzenete rettentően fontos. Hogy az ő szavaikkal, az ő életükön keresztül olyan képet 

kaphatunk egy roma közösségről, amivel a néző nem gyakran találkozik.” Szabó Szonja 

nagyrészt beszélőfejes dokumentumfilmje nehéz és érzékeny témát tár a néző elé: a 

szatmárcsekei cigány közösség vallásos életéről szól, közelebbről a baptizmus térhódításáról 

a faluban, 2005 és 2012 között. A történet amerikai baptisták cigánymissziójával kezdődött, 

ahogyan arra az interjúalanyok visszaemlékeznek. A film elsősorban nem is azért érzékeny, 

mert a néző kívülállóként részévé válik az énekekkel kísért bensőséges istentiszteleteknek, a 

közösség rituális életének, hanem mert a helyi hitélet válságos pillanataiba is betekintést 

nyújt (pl. „egyházszakadás” a falun belül). Az Ammen című film megfelelő szakértői 

beszélgetéssel kombinálva választ adhat arra, hogy a karizmatikus újegyházak térítése miért 

olyan sikeres a roma közösségekben. Jóllehet az egyik főszereplő a kereszténység univerzális 

jellegét hangsúlyozza az etnikai és vallási különbségekkel szemben („nincs cigány és 

magyar, itt keresztény ember van”), de a kívülálló néző számára az is tanulságos lehet, hogy 

antropológiai szempontból az istenhit mint életstratégia miképpen határozza meg egy 

kisebbségi közösség életét, összehasonlítva a többségivel. A film lehetőséget ad arra, hogy 

tudatosítsuk magunkban a hitnek mint örömforrásnak a pozitív szerepét egy közösség 

életében, és ezzel párhuzamosan azt is, hogy az istenhit nem a „jók” attribútuma, szemben a 

„rosszakkal”, és önmagában nem oldja meg a hátrányos helyzetű kisebbségek problémáit. 

(M.A.) 
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