Opponensi értékelés
Bugyi Anna Alexandra: A Mária-kultusz eredete és bibliai szempontú vizsgálata c. TDK
dolgozatról
Bugyi Anna Alexandra dolgozatában olyan témát kívánt bemutatni, mely keresztény hívők
tömegei számára kiemelt jelentőséggel bír. A Mária-kultusz a keresztény világ nagy részének
hitét alapvetően befolyásolja, meghatározza. A Mária-jelenések helyszínére történő
zarándoklás során pedig sokak számára pedig mindaz amiben hisznek kézzelfogható
valósággá válik. A választott témára vonatkozóan a szerző maga is megjegyzi, - mellyel
egyetérthetünk – hogy „a középkort kivéve sohasem örvendett ekkora népszerűségnek Jézus
anyja.” Mindez alapján megállapítható, hogy a választott téma kifejtése alapos felkészülést,
illetve a dolgozatban megfogalmazott állítások pedig részletes indoklást igényelnek.
A dolgozat jelentős részét a Római Katolikus Egyház Máriára vonatkozó dogmáinak
külön-külön történő számbavétele, valamint bibliai szempontú vizsgálata adja. A dolgozat
célja annak bemutatása, hogy a Máriára vonatkozó római katolikus egyházi tanok valójában
nélkülözik a bibliai alapokat. Az egyes Mária dogmáknak a Biblia mérlegére helyezése
közérthető, logikus érveléssel történik. Bárki számára könnyen érthetően kerül bemutatásra az
egyes dogmák tartalmának a feltárása, valamint a Máriával kapcsolatos bibliai leírások,
tanítások ismertetése. A dolgozat pozitívumaként kiemelhető tehát a világos, követhető
gondolatmenet. Továbbá egyértelműen megállapítható a szerző alapos Biblia ismerete, mely a
Biblia igéi és tanításai közötti összefüggések feltárásában nyilvánul meg elsősorban.
A dolgozat gyengesége részben azonban a fentiekben ismertetett jellegéből adódik. A szöveg
közérthetősége, bárki számára könnyen olvashatósága ugyanis a tudományosság igényének
háttérbe szorulását eredményezi. Az egyes Mária dogmák esetében a római katolikus tételek
szűkszavú ismertetése szorítkozik a dolgozat. A tudományos igényű feldolgozás esetén
mindenképpen szükséges lenne a témában született teológia okfejtések alaposabb bemutatása
egyrészt a római katolikus egyház részéről, de más keresztény felekezetek e témában született
teológiai írásainak számbavétele is. Ez utóbbi azonban teljesen hiányzik a dolgozatból.
A dolgozat címe szerint egyrészt a Mária-kultusz eredetének bemutatására vállalkozik. Az
erre vonatkozó fejezet azonban terjedelmében az egyik legrövidebb fejezet, amiből
következően a dolgozat egyik legkevésbé kidolgozott része. Ugyanakkor a Mária-kultusz
magyarországi történetének bemutatása ehhez képest jóval nagyobb terjedelmű. Ennek
ellenére azonban a dolgozat teljes terjedelmére tekintettel, illetve az abból adódó korlátok
miatt a Magyarországra vonatkozó fejezet is vázlatosnak és elnagyoltnak tűnik. A dolgozat
címe alapján véleményem szerint a Mária kultusz eredetére vonatkozó fejezet kibővítése
javasolt akár a Magyarországra vonatkozó fejezet elhagyása révén is.
A felhasznált irodalommal összefüggésben megállapítható, hogy kifejezetten a mariológia
témakörében született teológia tanulmányok, könyvek nagyobb arányú számbavétele
felkutatása indokolt. A megjelölt irodalom számottevő részét képezik különböző internetes
oldalak, melyeknek a felhasználása gazdagítja a dolgozatot, de a vonatkozó szakirodalom
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felkutatását nem helyettesíti. A felhasznált irodalomban jelentős azon tanulmányok, könyvek
száma, melyekre a dolgozatban nem történik visszahivatkozás. Az ilyen irodalom arányának
csökkentése mindenképpen javasolt.
Összességében elmondható, hogy a dolgozatnak a Mária dogmákkal kapcsolatos
megállapításai biblikusak és ez a biblikus szemlélet a dolgozatban mindvégig következetesen
érvényesül.
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