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(Kovács Ferenc: Feltámadás vagy reinkarnáció c. TDK dolgozat) 

 

 A szerző dolgozatában a címben említett kérdéskört járja körül oly módon, 
hogy összehasonlítja egymással a feltámadás és a reinkarnáció eszméjét és 
lehetséges bizonyítékait. Tudományterületét tekintve tehát a dolgozat az 
összehasonlító vallástudomány tárgykörébe sorolható. Egyik legfontosabb erénye a 
dolgozatnak, hogy mindkét eszme vizsgálatának esetében primer irodalmakra is 
támaszkodik, tehát a reinkarnáció esetében bőségesen idéz a hinduizmus szent 
könyvéből, a Bhagavad-Gítából, míg a feltámadás vizsgálatánál a kereszténység 
legfontosabb iratgyűjteményét, a Bibliát szólaltatja meg. A dolgozat hitelességét 
alátámasztja a lábjegyzetek mennyisége és azok alapossága, ez a szóban forgó 
témakör alapos ismeretéről tanúskodik. Szintén meggyőző a felhasznált irodalom 
területén megmutatkozó alaposság is. 

 Az írásmű két fő részében a szerző először a vizsgált fogalom eszmei alapjait 
tekinti át, majd pedig azok lehetséges bizonyítékait sorakoztatja föl. Olvasmányos, 
közérthető stílusban mutatja be, hogy mindkét esetben vallási, hitbeli 
meggyőződésről van szó – ebben a tekintetben tehát közös a két elgondolás; a 
bizonyítékokat tekintve viszont lényeges különbség mutatkozik a két irányzat között. A 
reinkarnáció esetében bizonyítékról nem beszélhetünk, hiszen az ún. „halál-közeli” 
élmények – mivel nem az élet határán túlról származnak – nem tekinthetők a 
lélekvándorlás bizonyítékának, míg a feltámadás eszméje a bizonyítékok területén is 
alátámasztható a Bibliából. A szerző a Szentírás – ebben a témakörben 
mindenképpen az egyik legfontosabb és rendkívül logikusan felépített – fejezetét, az 
1Kor 15. részét veszi górcső alá, és ebből kiindulva bizonyítja állításait. Végül pedig 
azt vizsgálja meg, hogy hogyan, minek a hatására gyengült meg a 
kereszténységben a feltámadás eszméje, és hogyan vált domináns elgondolássá 
lélek halhatatlanságának tana. 

 A dolgozat értékét nem csökkenti, hogy ha jelezzük: a feltámadás témaköre – 
a bizonyítékok területén is – még alaposabban kibontható, hiszen a szerző csupán 
Jézus Krisztus feltámadásának kérdéskörét vizsgálta meg. Ezen kívül még jó néhány 
halott-feltámasztásról olvashatunk a Bibliában, amire egy esetleges későbbi, 
nagyobb terjedelmű – hasonló témakörben írandó – munka során érdemes lesz 
kitérni. 

 Összességében a dolgozatot színvonala alapján mindenképpen érdemesnek 
tartom arra, hogy a főiskola TDK konferenciáján bemutatásra kerüljön. 
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