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Nagy Zoltán Emil: A szcientológia és a kereszténység tanrendszerének összevetése a bűn
fogalmának aspektusából című TDK dolgozatához

A hallgató nem tipikus TDK dolgozat témát választott. A téma alapötletét egy évfolyamdolgozat adta, ahol a hallgató korábban már bizonyságát adta, hogy jól tájékozott a
szcientológia tanrendszerében. Egyéni érdeklődéséből fakadóan a TDK-ra való készülés során
a szcientológia dogmarendszeréből a bűn kérdéskörét vette alaposabb vizsgálat alá és tette a
Biblia mérlegére.

A hallgató már a címválasztásával is előrejelzi, hogy a szcientológiát nem tekinti a szó
valódi értelmében vett (biblikus) keresztény vallásnak. A szcientológia fogalomrendszerét
megmagyarázva gyűjti össze, hogy mit tanít a vallás a bűn eredetéről és szerzőjéről, a halál és
túlvilág kérdéséről, az egyén jellemfejlődésének lehetőségeiről, valamint az alapvető etikáról.
Minden röviden összegzett állítást aztán igyekszik tételesen összevetni a Biblia tanításaival.
A dolgozat jó stílusú, logikus gondolatvezetésű, ugyanakkor – a téma jellegéből és a hallgató
egyéni beállítódásából következően – apologetikus. Érvrendszere és véleménye szimpatikus,
azonban érezhetően szubjektív, nehezen tudja tárgyszerűen közvetíteni kritikáját.

A dolgozat erénye kristálytiszta logikája és következetessége, valamint, hogy a
szcientológia tanításainak bemutatásánál kizárólag saját irodalomra épít. Forráskezelése
megfelelő, bár irodalomjegyzéke nagyon szűk. Az elsődleges forrásirodalom mellett célszerű
lett volna másodlagos forrásokat is felhasználni, ugyanakkor érthető, hogy a hallgató
lehetőségei ezen a téren korlátozottak voltak. További erény, hogy a hallgató – főként a
dolgozat első felében – egészen mély, filozofikus szintig viszi el egy-egy kérdéskör
elemzését, valamint hogy alapos és önálló bibliaismeretről tesz bizonyságot minden egyes
alpont esetében. Ugyanakkor a dolgozat utolsó két fejezete már vázlatosabb. Leginkább az
alapvető etika összehasonlítása maradt kidolgozatlan, amit még mindenképpen érdemes lenne
megtenni, hogy a dolgozat teljes értékű legyen. További kutatást igényelne egy félig felvetett
téma is a szientológia gnosztikus behatásairól.

Némiképp nehézkes, hogy a Biblia-idézetek nem ugyanabból a fordítású Bibliából valók.
Érdemes lenne ebben következetesnek lenni: vagy mindkét – a hallgató által használt –

bibliafordítást párhuzamosan idézni; vagy csak egyféle fordítást használni; vagy – különösen
problémás igehelyek esetében – esetleg visszanyúlni az eredeti szöveghez.

Összességében a dolgozat minden sajátosságával együtt is gondolkodásra és vitára
késztető, értékes írás, amely alkalmas arra, hogy elhangozzon a főiskola TDK konferenciáján.
A dolgozat vitatása ugyanakkor lehetőséget teremthet arra is, hogy az ehhez hasonlóan
nagyon érzékeny témájú vallástörténeti összehasonlító elemzések műfaját, stílusát jobban
meghatározzuk, az ezzel kapcsolatos nehézségeket körüljárjuk.
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