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KurtSeligmaoo:
Mágia és okkultizmus
az európai gondolkodásban

A huszadik század embere a technika és a
természettudományok által uralt világban él. A
technika belső kísértése, hogy figyelmünket a
mához köti, miközben a múltat mintegy túlhar
sogja a jövő tudományos-fantasztikus rnítoszá
val. A technikátegyszerűen csak használjuk, de
nem tekintünk a mélyére, nem pillantjuk meg
benne alkotóját: önmagunkat. Nem érzékeljük
múltját - egyáltalán: "történetiségét" -, s így a
technikai civilizáeióbank eltompul a történelem
mel szembeni érzékenység. A múlt eltörpül,
jelentés-nélkülivé lesz, s a technika embere a
kapcsolók, rendszerek és alrendszerek közepet
te észrevétlenül gyökértelenné .válik. A jelen
káprázatában és a jövő igézetében semmivé fosz
lik a műlt. Ezért is hasznos tehát, és emberi
önismeretünket gyarapítja - vagy legyünk szeré
nyebbek: megóvja a túlzásokról, megtisztítja 
minden olyan szó, mely ismét fölhívja figyel
münket a technika és a tudomány "történetisé
gére" , s ezen keresztül önmagunk múltjának
tiszteletére, első lépéseink bukfenceire, különös
próbálkozásaink grimaszaira.

Nos, szándéka szerint ezeknek a nem is rnin
dig ártatlan kísérletezéseknek olykor nagyon is
borzongató galériájával a szürrealista festő, majd
amatőr múvelődéstörténész szerző, Kurt Selig
mann könyve. At eredmény, bár vitatható a
szerző történeti arányérzéke, érdekes útikalauz
az emberi tudás vadregényes határterületeiről.

A fölvázolt ív az ókortól az "ész századáig", a
18. századig tart; Mezopotámiától egészen az
újkori Európáig. Egy-egy fejezet szöl a Tigris és
az Eufrátesz egymást váltó civilizációinak mági
kus hiedelmeiról, a méd Zarathusztra reformjá
ról, az ószövetségi zsidóság és a mágia kapcsola
táról, Egyiptom, a görögök, a gnosztikus szek
ták, a császárkori, majd keresztény Róma mági
kus és okkult gyakorlatairól. Az alkímiáról szó
ló terjedelmes fejezet külön érdeme tudomány és
erkölcsiség szoros összetartozásának kidombo
ritása. Az alkimista hitte és tudta, hogy tudomá
nyos előrehaladásanem független morális meg
tisztulásától, s az alkímia vágyott kincse 
nem az "okosok", hanem a "bölcsek köve" - nem
adatik meg, csak az alázatosoknak: non nisi par:

vulis. Roppant tudományos vívmányaira joggal
büszke, de az erkölcsi nyomorúságtól oly tétova
korunkban mindannyiunk számára megszívle
lendő a középkori aranycsinálók eme tanúsága.

A kereszténység, noha a transzcendencia föl
tétlen kiemelésével megtisztította a természetet
addigi mítikus jellegétől, és utat nyitott a terem
tett világ szabad átalakításához, mégis, hosszú
időn keresztül még a görög szernlélődéshagyo
mányát érvényesítette, s a megfigyelésre. kísérle
rezésre támaszkodó természettudományok csak
sokára és bizonytalanul tették meg az első lépé
seket, E szemléletváltozásról olvashatunk a kö
zépkorral foglalkozó fejezetben Nagy Szenr Al
bert és Roger Bacon példáján.

Amilyen világosan érzékelteti a könyv a mágia
és a modern természettudomány kialakulása
közötti kapcsolatot - főként az "Arcképek"
című fejezetben -, annyira zavaró homály fedi
vallás és mágia különbözőségét, Ez a szérválasz
tás persze nem kőnnyű, de bizonyos határon
belül lehetséges, sőt szükséges, A szerző nyilván
úgy gondolta, hogy elszórt utalásai elégségesek.
E recenzió készítője azonban úgy véli, célszerű
lett volna ha az utószó szerzője - aki maga is
több ponton kritikával illeti Seligmann könyvét
- legalább röviden kitér vallás és mágia elvi
különbözőségére.

A máskülönben olvasmányos és könnyed stí
lusban írt könyvet a magyar kiadásban több
apró, de igen bosszantó hiba tarkítja. Salamon
nem "külföldi asszonyokkal" népesítette be há
remét (36. o.); a zsidók pusztai vándorlása nem
harminc évig tartott (64. o.): az alexandriai
Philón, bármennyire is filozófus volt, annyira
azért megmaradt hívő zsidónak, hogy aligha
jelentette ki: "a görög filozófia fölötte áll a zsidó
vallásnak" (70. o.); "Enók könyve" nem létezik;
vagy Book of Enoch, vagy - ha már magyarul
mondjuk - Hénok könyve (143. o.). S végül még
valami, ami már érthetetlenül görcsös. Vajon
miért gondolja az egyébként kitűnő stílusban
tolmácsoló fordító, hogy nyelvi szentségtőrést

követ el, ha a Bibliát nem a 16. századi magyar
sággal idézi!? Ez talán még akkor sem lenne
indokolt, haSeligmann.tőrténetesenegy Shakes
peare-korabeli bibliafordítást használna.

Jóllehet a gazdagon illusztrált kiadvány alap
jában véve kellemes olvasmány, a hiányt csak
kevéssé pótolja. Inkább fölhívja rá a figyelmün
ket. (Gondolat)
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