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Voigt Vilmosról már csak mostani kötete alapján is azt tarthatnánk, hogy ő tény-
leg az utolsó polihisztorunk. Voigt alapvető kutatási irányai a szellemi néprajz, 
szlavisztika, szemiotika, fenomenológia, magyar őstörténet, de otthonosan mozog 
a középkori Magyarország kultúrtörténetében és Pázmány vitairatainak kortör-
téneti elhelyezésében is és – tegyük hozzá –, még nagyon sok mindenben. Jelen 
kötetével Voigt ezen területeket meghaladva vallástudományi kutatásait folytatja, 
és két nagy volumenű, a vallástudomány történetét feldolgozó munka után egy 
rövidebb, de kétségkívül meglepőbb tanulmánykötettel áll elő, melyben Aquinói 
Szent Tamás mágiafelfogását elemzi.

A vállalkozást az teszi még érdekesebbé, hogy a Magyar Vallástudományi 
Társaság Vallástudományi Könyvtár c. sorozatában, tehát egy nem teológiai kö-
zegben jelent meg a kötet, holott a tanulmányok a Magyarországi Aquinói Szent 
Tamás Társaság konferenciáin hangzottak el legelőször. Föltételeznénk, hogy 
Voigt vallástudományi távolságtartással kezeli a középkor nagy teológusának 
meglátásait. Voigt Vilmos ennek ellenére sem kritizálja Szent Tamást azzal a már 
sztereotip bírálattal, miszerint rendszere mereven történetietlen (60-61. o.). Sőt, 
tanulmányaiban azt bizonyítja, hogy az Aquinói művei tele vannak a mindennapok 
történéseivel; olyan jelenségek szólalnak meg nála, amelyek a lehető legtávolabb 
állnak a magas, teoretikus érveléstől, sőt, ezek mintegy ellenképét alkotják a szent 
magasságok teológiájának. Ilyenek a szentképek népi tisztelete, a babonák, a csodák, 
a divináció, a sorsvetés intézménye az egyházi hivatalok döntéseinél, csillaghit, 
a megnyomás és a démonnal való egyesülés népi hiedelmei és egyebek. Voigt 
Vilmos nagyon helyesen mutat rá, hogy az angelológiával és demonológiával való 
spekulatív foglalkozás soha sem tekinthet el ezek konkrét megvalósulási formáitól.

A kérdés – és tulajdonképpen ez a kötet egyik legizgalmasabb problémája, mely 
ott bujkál minden lapján, és amely miatt nem csak a valláskutatók fi gyelmét keltheti 
föl a könyv – azonban az, hogy Szent Tamás mennyit tapasztalt meg személyesen 
is ezekből a jelenségekből, illetve mit hitt el belőlük (64. o.). Természetesen itt sem 
Tamás egyéni meggyőződései állnak Voigt Vilmos kérdésfeltevésének a centrumá-
ban, hanem a középkori gondolkodás milyenségének a problémája. Azt ugyanis 
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talán elfogadhatjuk, hogy az, amit mi (Voigttal együtt) ma egyszerűen mágikus 
gondolkodásnak nevezünk, a középkor élő hagyománya volt. Voigt válasza azonban 
inkább tagadó. Álláspontja szerint ugyan „sokat tudunk meg a széles értelemben 
vett mágia fi lozófi ai problémáiról, életművében mégsem találunk önálló mágia-
elméletet” (64.). Voigt több ponton amellett érvel, hogy az Aquinóinak nem volt 
egyértelmű álláspontja a mágiáról, egy egységes középkori szemlélet keretében 
tárgyalva azonban ezzel az elképzeléssel szemben azt mondhatjuk – és ez Voigt 
Vilmos összefoglaló művének talán legsebezhetőbb pontja –, hogy nem kell mágia-
elmélettel rendelkeznie annak, aki mágikus szemléletben él, alkot. A néprajzos – és 
sok egyéb – hátterű Voigtnak elmélete cáfolására talán elég lenne az a példa, ami 
manapság egy néprajzi toposz: az analfabéta, bicskával hályogeltávolító juhász. 
A sebészetről mit sem tudó juhász számára sem jelent semmit az orvostudomány 
szigorú megközelítése, de amint elmagyarázzák neki, milyen komoly felkészült-
séget megkövetelő sebészi beavatkozást is hajtott végre bicskájával, soha többé 
nem lesz képes újra megcsinálni az őseitől tanult paraszti hályogeltávolítást. Ez a 
juhászember sem rendelkezik refl ektált sebészeti tudással, miközben a sebészek-
nél is precízebben végzi el az egy-bicskás műtéteket. Voigt érvelése azonban azt 
bizonyítja, mintha nem venné komolyan a szent tamási mágikus gondolkodást. 
Elméletet követel ott, ahol nincs szükség elméletre.

Arra a kérdésre, hogy mi az Aquinói viszonya a mágiához, Voigt azt válaszolja, 
hogy Szent Tamás ismerte a mágiát, és bizonyos fokig el is ismerte valóságosságát, 
ennek a népi tudásnak azonban teológiai határt szabott. A mágia egyik határköve 
a daemonologia. Voigt amellett érvel, hogy – és ebben a kérdésben Szent Ágostont 
követi („Tamás nemcsak egy-egy példát vagy kifejezést, hanem egész érveléseket 
vesz át Augustinustól,” 81. o.) – a mágia háttere és origója csakis a daemonologia 
lehet (65. o.). A daemonologia a magas skolasztika sajátos szellemi környezetében 
válik különösen hangsúlyossá. Voigt Vilmos nagyon helyesen többször arra utal, 
hogy Aquinói Szent Tamás sem különbözik kortársaitól és korától a babona és a 
gondolati tisztaságra törekvő tudományosság keveredésének tekintetében. Emiatt 
viszont soha ne várjunk Szent Tamástól a mi számunkra egyértelmű választ – sőt, 
mai keresztény szempontból a kötelező elutasítást se – az asztrológia létjogosultsá-
gának kérdésében. „Szent Tamás ebben a környezetben tevékenykedett: amelyben 
csillagjósok, varázslók, boszorkányok, csalók, csodadoktorok meg váratlanul si-
keres orvosok és kiváló teoretikusok egymás mellett éltek” (37. o.). Voigt Vilmos 
továbbmegy, és azt írja, hogy Tamás korában a démonok léte, a jóslás – és nagyon 
sok olyan jelenség, amit ma egyszerűen csak babonának nevezünk – evidencia volt 
(81. o.) Erre az evidenciára viszont nagyon nehéz rámutatni. Azok a középkorral 
foglalkozó kutatók, akik ezt megpróbálták, rendre egyfajta „regényes” keretben 
tudták csak előadni gondolataikat. Emlékezzünk csak Carlo Ginzburg: A sajt 
és a kukacok című könyvére, mely egy molnár szemszögéből foglalkozik a XVI. 
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századi teológiatörténettel: egy bűnvádi eljárás (inkvizíciós jegyzőkönyvek) adja 
a történet keretét!

Voigt Vilmos valójában eszmetörténetet ír, és ezen belül a mágia-történet egy 
fejezetét tárgyalja. Az „Áttekintés és kitekintés” című utolsó részben a szerző ki-
válóan helyezi el Tamás mágia-felfogását egyrészt az elődöket – különösképpen is 
Ágostont – tárgyalva, majd az utódokra – így Tamás magyarországi késő középkori 
recepciójára – utalva. A jelen mágia-kutatásáról azonban feltűnően keveset ír, és itt 
is csak a magyar szerzőket említi meg: Fónagy Ivánt, Szőnyi György Endrét, Farkas 
Attila Mártont, Klaniczay Gábort, Pócs Évát, Kristóf Ildikót és Láng Benedeket. 
Holott a kötet fő tétele azt sugallja, hogy a mágikus gondolkodás mindig is együtt 
járt a tudománnyal. Amikor azt mondjuk, hogy az európai eszmetörténetben a 
mágia folyamatosan jelen lévő jelenség, akkor azt lett volna valóban izgalmas 
kifejteni, hogy a mágikus gondolkodás még ma is mennyire meghatározza a 
végtelenségig technicizált társadalmunkat. Az eszmetörténetben nemcsak az az 
érdekes, hogy rámutatunk arra, hogy Janus Pannonius asztrológiájában hol van 
jelen Tamás, vagy éppen hogy Giordano Bruno és Galilei perében milyen tomista 
érveket és logikát használnak az egyházi hatóságok (ezek persze mind ott vannak 
a kötetben, 88-89. o.), hanem az, hogy egy jelenvalóságra mutassunk rá. Elkelt 
volna tehát annak a bemutatása, hogy a mai tudományos és nem tudományos 
közeg számára a „leprásnak” számító mágia mégis milyen sokrétegűen és mindent 
átható elevenséggel van jelen kultúránkban.

A kötet arra világít rá, hogy miközben teljesen más a nézőpontja és értékelése 
egy, a Katolikus Egyház iránt elkötelezett teológusnak és egy felekezethez nem 
kötődő valláskutatónak Tamásról, egy dologban megegyezhetnek: a mágia nem 
a primitív kőkori ember jellemzője, és a mágia jelenségéhez semmiképp sem 
fűzhetjük azonnali sztereotip jelleggel a primitív jelzőt. Voigt Vilmos kötete a 
középkori, és – mivel a középkor egy univerzális kor volt, ezáltal – a mindenkori 
ember megértéséhez segít a mágia jelenségén keresztül.
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