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A doktori fokozat (PhD) megszerzése óta végzett tudományos 
eredmények tézisekben való 

 

A 2003-ban megvédett doktori értekezésem óta részben a már ott 
felvetett problémák tudománytörténeti, tudományelméleti és 
társadalomtörténeti vizsgálatát folytattam, részben pedig új témák 
hasonló eszközökkel történő kutatásába kezdtem.  

Tudománytörténészként arra tettem kísérletet, hogy a történeti 
vizsgálatba olyan nem hagyományos kutatási témákat vonjak be, amelyek 
tudományos voltát a történelem folyamán különféle társadalmi csoportok 
vitatták vagy elutasították (mint nem-tudományosat, mint veszélyeset, 
vagy mint túlzottan technikai jellegűt), és amelyek következésképpen 
nem magától értetődően érdemeltek ilyen típusú feldolgozást. Különféle 
korokban kutattam tudományos, nem-tudományos és áltudományos 
elemek egymáshoz való viszonyát; igyekeztem felderíteni, hogy az adott 
korban hol húzódott az elfogadott tudomány határa. Többek közt 
vizsgáltam a középkori asztrológia, a 15-16. századi tanult mágia, a kora-
újkori mesterséges nyelvek, a modern kori „áltörténetírás”, és a kora-
modern kriptográfia történetét, a vizsgált témák alapján pedig 
tudományelméleti következtetések levonására tettem kísérletet. 

Az alábbiakban a kutatási tevékenységemet négy fő területre osztva 
ismertetem, a hozzájuk kapcsolódó főbb eredmények tézisszerű 
bemutatásával. (Eleget téve a BME Szabályzatában foglaltaknak, a 
tézisértékű állításokat dőlt betűvel szedem.) 

1) TANULT MÁGIA ÉS TUDOMÁNY VISZONYA A KÖZÉPKORBAN  

2) A TUDOMÁNY HATÁRAINAK ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

3) MAGYARORSZÁGI KINCSKERESŐK PEREI A KORA-ÚJKORBAN 

4) KORA-MODERN KRIPTOGRÁFIA 
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1) TANULT MÁGIA A KÖZÉPKORBAN  

A mágia mint vallástörténeti, tudománytörténeti és szociológiai kutatás 
tárgya a történettudományok teljes jogú témájává lépett elő. Bár a 
„mágiatörténész” mint szakmai öndefiníció különösnek tűnhet a hazai 
tudományos közéletben, mind Észak-Amerikában, mind Nyugat-
Európában komoly iskolák szerveződnek a tanult mágia közép- és 
koraújkori forrásainak kutatása köré. Önálló diszciplínáról van szó, 
amelynek megvannak a maga vezető tudósai, a maga társulásai, 
publikációi és folyóiratai, valamint a maga nemzetközi konferenciái. 
Észak-Amerikában Richard Kieckhefer és Claire Fanger igyekeznek 
elhelyezni a rituális mágia szövegeit a középkor vallástörténetének 
kontextusában;1 Londonban a Warburg Intézet professzora, Charles 
Burnett tanulmányozza és adja ki a 12. században arab nyelvről 
lefordított tudományos és mágikus értekezéseket;2 Firenzében Paolo 
Lucentini szerkeszti a Brepols kiadó által a Corpus Christianorum 
sorozatban publikált hermetikus szövegeket;3 Párizsban pedig Jean-
Patrice Boudet,4 Françoise Hudry5 és Boudet tanítványai, Nicolas Weill-
Parot6 és Julien Véronèse7 említhetők. Nem túlzás azt állítani, hogy a 
nyugati szakirodalomban a legjelentősebb filológusok, tudomány-, 
filozófia- és vallástörténészek az utóbbi két évtized során egymás után 
ismerték fel a tanult mágia jelentőségét és az e témakör kínálta 
perspektívákat. 

Ennek eredménye, hogy bár a reneszánsz mágia kutatásához képest a 
középkori mágia vizsgálata alaposan megkésve kezdődött, és kevésbé 
ismert a laikus olvasóközönség számára, mint a híres Yates-tézis körül 
kibontakozott vita (amely során a reneszánsz tudomány és mágia 
viszonyát vizsgálták kultúr- és tudománytörténészek), az utóbbi tizenöt 
évben mégis alaposan felgyorsult a kutatás ritmusa ezen a téren (négy 

                                                 
1
 Richard Kieckhefer, Forbidden Rites: A Necromancer’s Manual of the Fifteenth Century (Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1997); idem, Magic in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1989), Claire Fanger, ed., Conjuring Spirits: Texts and Traditions of Medieval Ritual Magic 

(Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1998).  
2
 Jó válogatás Charles Burnett nagyszámú publikációiból: Burnett, Magic and Divination in the Middle Ages: 

Texts and Techniques in the Islamic and Christian Worlds (Aldershot: Variorum, 1996). 
3
 A Paolo Lucentini irányításával folyó project mindeddig három publikált kötetet eredményezett.  

4
 Többek közt: Jean-Patrice Boudet, Entre science et “nigromance”. Astrologie, divination et magie dans 

l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), (Paris: Publications de la Sorbonne, 2006) 
5
 Marie-Thérèse d’Alverny és Françoise Hudry, eds., “Al-Kindi: De radiis.” Archives d’histoire doctrinale et 

littéraire du moyen âge 41 (1974): 139-260. 
6
 Nicolas Weill-Parot, Les “images astrologiques” au Moyen Âge et à la Renaissance: Speculations 

intellectuelles et pratiques magiques (XIIe-XVe siècle) (Paris: Honoré Champion, 2002). 
7
 Julien Véronèse, “Les anges dans l’Ars notoria: Révélation, processus visionnaire, et angélologie,” Mélanges 

de l’École Française de Rome: Moyen Age 114/2, (2002): 813-849. 
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fontos Ph.D. disszertáció vár publikálásra ebben a pillanatban).8 Az én 
vizsgálataim, kutatási kérdéseim, módszertani problémáim és megoldási 
stratégiáim e gyorsan növekvő tudományterület kontextusában 
helyezendők el. A Pennsylvania State University Press Magic in History 
sorozata, amelyben monográfiám megjelent, pillanatnyilag a 
legkomolyabb kiadói vállalkozás hasonló tematikájú könyvek 
megjelentetésére.9  

A monográfiában összefoglalt kutatásaim két különböző, de egyaránt 
fontos csapáson haladnak, párhuzamosan vizsgálva a középkori Nyugat-
Európa, valamint Kelet-Közép-Európa tudományfogalmát, pontosabban 
e fogalom határait, és a határok módosulásait. Az előbbi téma elsősorban 
azzal a 12-13. századi folyamattal kapcsolatos, amelynek során a 
keresztény nyugat szembesült az arab tudomány gazdagságával és 
felsőbbrendű voltával, valamint igyekezett annak eredményeit 
asszimilálni; az új tudással azonban nem kevés olyan anyag is érkezett, 
amely elgondolkodásra késztette a nyugat filozófusait. A fordítók ugyanis 
a matematikai, csillagászati, optikai és orvosi traktátusokkal együtt (sőt 
nem ritkán ezeket félretéve) különösen szívesen fordították a divináció, a 
természetes mágia és a talizmán mágia alapszövegeit. Megmutattam, 
hogy az új tudomány érkezése olyan helyzetet teremtett, amelyre talán 
nem túlzás a „paradigmaváltás” kifejezést alkalmazni. Nem csupán 
azért, mert a természetről való tudás mennyisége drasztikusan 
megnőtt, jellege pedig megváltozott, hanem azért is, mert az új szövegek 
új kihívással szembesítették a nyugat tudósközösségeit: meg kellett 
határozni, hogy a tudásanyag mely része minősül elfogadhatónak és 
tudományosnak, és mit kell sürgősen kizárni a legitim tudományból, 
egyszóval állást kellett foglalni a „demarkáció” kérdésében. (Az erről 
szóló középkori teoretikus irodalom legfontosabb szerzői és szövegei: 
Guillaume d’Auvergne párizsi püspök De universoja, a Speculum 
astronomiae, amelyet hosszú időn keresztül Albertus Magnusnak 

                                                 
8
 Sophie Page, “Magic at St. Augustine’s, Canterbury, in the Late Middle Ages,” Ph.D. diss., The Warburg 

Institute, University of London, 2000; Frank Klaassen “Religion, Science, and the Transformations of Magic: 

Manuscripts of Magic 1300-1600,” Ph.D. diss., Department of History, University of Toronto, 1999 – 

megjelenés alatt a “Magic in History” sorozatban; David Porreca, „The Philosophical Reception of Hermetism 

from Augustine to Ficino” Ph.D. diss., The Warburg Institute, University of London, 2002; Julien Véronèse, 

“L’Ars notoria: une tradition théurgico-magique au Moyen Age (XIIe-XVIe siècle),” Ph.D. diss., Paris X – 

Nanterre, Juin 1999. 
9
 Többek közt az 1. lábjegyzetben felsorolt kötetetek Richard Kieckhefertől és Claire Fangertől, valamint 

William Francis Ryan, The Bathhouse at Midnight: An Historical Survey of Magic and Divination in Russia 

(Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1999); Michael D. Bailey, Battling Demons: Witchcraft, 

Heresy, and Reform in the Late Middle Ages (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2003). 

Továbbá: http://www.psupress.org/books/series/book_SeriesMagic.html 

http://www.psupress.org/books/series/book_SeriesMagic.html
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tulajdonítottak, valamint Jean Gersonnak és Pierre d’Aillynak – a Párizsi 
Egyetem két, egymást követő kancellárjának – vitája.)10  

Mindez azonban csupán hátteréül szolgál annak a vizsgálatnak, amely 
egy aránylag feldolgozatlan témára irányul, a 15. század Közép-
Európájának mágikus és tudományos forrásaira. A régió 14. és 15. 
században alapított egyetemei (Krakkó, Prága, Pozsony és Buda), 
valamint királyi és hercegi udvarai (többek közt Hunyadi Mátyás 
környezete) fontos szerepet játszottak a középkori tudomány 
történetében, mind írott források, mind képzett szakemberek révén. 
Amíg a jelentősebbnek tartott tudományos szövegeket rendre publikálják 
és részletesen tanulmányozzák régió tudománytörténészei, kisebb 
figyelmet kapott a szakirodalomban az a kérdés, amely az én 
kutatásaim középpontjában áll, nevezetesen, hogy a szövegeket szerző, 
másoló és gyűjtő magiszterek milyen szempontok szerint válogattak, 
mit tekintettek a legitim tudomány részének, és hogyan klasszifikálták a 
tudományos forrásokat. Ebből a régióból nem maradtak fenn explicit 
viták, de a tudományos és mágikus szövegek „kodikológiai kontextusa” 
rendkívül informatív a tekintetben, hogy mit tekintett a másoló vagy a 
könyvgyűjtő másolásra méltónak. A kéziratok beható vizsgálata, az 
egymás mellett másolt és a rendszeresen együtt utazó traktátusok 
feltérképezése felfedi a szerzők, másolók, és tulajdonosok világképét, és 
a források nem ritkán válnak beszédes információforrássá e személyek 
neveltetése, érdeklődése, anyagi háttere, státusa, és tudományelméleti 
koncepciói felől. 

Filológiai szinten két fontos célkitűzése volt a könyvemnek: 1) 
összegyűjteni és katalogizálni a kézirattárainkban fennmaradt (és 
bizonyosan közép-európai eredetű) mágikus forrásokat, valamint 2) 
megvizsgálni, kik köthetők a mágikus forrásokhoz akár mint szerzők, 
akár mint olvasók, gyűjtők és másolók. E két célkitűzés két kérdéssorrá 
bontható: 

1 a) Milyen mágikus tartalmú szövegek maradtak fenn Közép-Európa 
kézirat-gyűjteményeiben – legyen szó a divináció, a természetes mágia, a 
talizmánmágia vagy a rituális mágia területéről? 1 b) Milyen további 
szövegek azonosíthatók, amelyek bár nem maradtak fenn, 15. századi 
jelenlétük mégis kimutatható a forrásokból? 1 c) Milyen mértékig jogos e 
régió mágikus szövegeinek esetében „eredeti” intellektuális termékről 

                                                 
10

 Erről bővebben: Láng Benedek, „A teológusok esete az asztrológiával: Pierre d’Ailly és Jean Gerson vitája,” 

Passim 2 (2000/1): 104-114, valamint idem, „Asztrológia a késő-középkori tudományos diskurzusban,” Magyar 

Filozófiai Szemle 43 (1999/6): 747-774.  
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beszélni? Más szavakkal: helyi szerzők írták e forrásokat, vagy puszta 
nyugati átvételről van szó? 

2 a) Kik azok a személyek, akik valamilyen módon felelősek a mágikus 
irodalom közép-európai megjelenéséért, azaz kik voltak a szerzők, 
másolók, tulajdonosok, olvasók, vagy netán felhasználók? Hogyan 
jellemezhetők e személyek? Mágusok, „outsiderek” voltak, akik a 
társadalom marginális figuráiként éltek, vagy éppen ellenkezőleg – 
ahogyan a kutatásaim megmutatták – átlagos szerzetesek, mindennapi 
udvari értelmiségiek és egyetemi magiszterek gyűjtötték és másolták a 
mágikus szövegeket? 2 b) Hogyan határozható meg a tanult mágia 
jelentősége az érdeklődésükben (vagy helye a könyvespolcaikon): 
központi vagy mellékes és véletlenszerű? Miért másolták le ezeket a 
szövegeket: konkrét felhasználás vagy puszta olvasás céljából?  
Szándékukban állt vajon gyakorlatban is kipróbálni a divinációs 
módszereket, mágikus formulákat és rituális invokációkat? Vagy 
egyszerűen csak olvasni akartak minderről, és a tanult mágia szövegei 
puszta „akadémikus érdeklődésük” tárgya volt? 2 c) Végül pedig: vajon e 
másolók, gyűjtők, szerzők és esetleges felhasználók valamiféle „mágikus 
társaság” tagjaiként tevékenykedtek? Beszélhetünk-e közös érdeklődést 
osztó barátok csoportjairól? Egymás kódexeiről másolták-e a mágikus 
szövegeket, megbeszélték-e egymás közt e szövegek tartalmát, sőt, 
megpróbálták-e együtt gyakorlatba ültetni a módszereket, vagy pedig 
egymástól függetlenül dolgozó értelmiségiek voltak, kimutatható 
kapcsolat nélkül? 

A közép-európai kéziratgyűjtemények, bár kisebb mennyiségben, de 
ugyanolyan gazdag változatosságban tartalmaznak mágikus 
szövegeket, mint a nyugat-európai könyvtárak. Míg a legtöbb, lengyel, 
cseh és magyar gyűjteményben fennmaradt szöveg jól ismert nyugati 
divinációs, hermetikus vagy rituális könyv másolata, bizonyos konkrét 
esetekben – mint például Ulászló király imádságos könyve, amely 
kristálymágiát és John of Morigny rituális mágia területére tartozó 
Liber visionumának hosszas passzusait egyaránt tartalmazza;11 vagy a 
Nicolaus Melchior-nak tulajdonított, keresztény mise formájában 
megírt alkímiai mise12 – e szövegek kimondottan eredeti és régió-
specifikus művek (ennek köszönhető, hogy az ezen forrásokról korábban 

                                                 
11

 Erről a felfedezésről: Claire Fanger, Benedek Láng, „John of Morigny’s Liber visionum and a Royal Prayer 

Book from Poland,” Societas Magica Newsletter 9 (2002): 1-4. Benedek Láng, „Angels around the Crystal: the 

Prayer Book of King Wladislas and the Treasure Hunts of Henry the Czech,” Aries: Journal for the Study of 

Western Esotericism 5 (2005): 1-32, valamint Láng Benedek, “Angyalok a kristály körül: Ulászló király 

imádságos könyve,” Magyar Könyvszemle 121 (2005): 117-139. 
12

 Melchior miséjéről lásd Benedek Láng, Gábor Farkas Kiss és Cosmin Popa-Gorjanu, “The Alchemical Mass 

of Nicolaus Melchior Cibinensis: Text, Identity and Speculations,” Ambix 53 (2006): 143-159. 
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megjelent tanulmányaimra máris számos hivatkozás született a 
nemzetközi szakirodalomban). 

Azonosítottam a monasztikus mágia bizonyos példáit Brno-ból és 
Trebonból, mégis úgy találtam, hogy a tanult mágia szövegeit 
elsősorban udvari és egyetemi kontextusban másolták és gyűjtötték. 
Megvizsgáltam az udvari környezetben keletkezett – és gyakorolt – mágia 
néhány különösen tanulságos esetét, mint Henricus Bohemus 
kristálymágikus kincskereső vállalkozásait13 vagy Conrad Kyeser híres 
Bellifortisát, a hadászati technológia és a mágikus hadviselés speciális 
ötvözetét tartalmazó kézikönyvet.14   

A legtöbb szöveg a 15. században frissen alapított egyetemeken tanuló 
vagy oktató magiszterek könyvtáraiból került elő, legfőképpen a 
Krakkói Egyetem asztrológia tanszékének környezetéből. E 
gyűjtemények őrizték meg az egyik elsőként fennmaradt (és az egyetlen 
illusztrált) Picatrixot,15 kettőt az összesen négy példányban fennmaradt 
talizmánmágikus szövegből, a Liber runarumból (amelyben mágikus 
rúnák neveznek meg planetáris szellemeket),16 és egy 13. századi 
(egyszóval az egyik legrégebbi) másolatot az orvostudomány és a 
természetes mágia határmezsgyéjén egyensúlyozó Liber vaccaeról.17  

Míg az esetek zömében a fennmaradt írásos anyag nem elegendő annak 
eldöntésére, vajon a könyvekben található mágikus instrukciók a 
gyakorlatban is ki lettek-e próbálva, néhány forrás világos jeleket 
tartalmaz, amelyek konkrét használatra utalnak. Ami a közép-európai 
olvasókat és gyűjtőket illeti, ezek zömében láthatóan nem önjelölt vagy 
névtelen marginális figurák voltak, hanem a helyi egyetemek és 
uralkodói udvarok megbecsült szereplői. Publikációimban 
megmutattam, hogy ezek a szerzők és gyűjtők magasabb réteghez 
tartoztak, mint amelyre nyugati kontextusban a Richard Kieckhefer 
által bevezetett „underworld of learning” kifejezés utalt. 

Kutatásaim tehát olyan filológiai felfedezésekre vezettek, amelyek 
relevánsak nyugati kutatók számára. A közép-európai forráscsoport 
vizsgálata kimondottan gyümölcsözőnek bizonyult, e régió forrásanyaga 
új elemekkel egészíti ki a tanult mágia és a tudomány viszonyáról 

                                                 
13

 Henricus Bohemusról Láng „Angels around the Crystal.” 
14

 Conrad Kyeser, Bellifortis, ed. Götz Quarg, 2 vols. (Düsseldorf: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieurie, 

1967). 
15

 Krakkó, Biblioteka Jagiellonska MS 793. 
16

 Vatikán, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS Pal. lat. 1439, f. 346r-347v; Dresden, Sächische 

Landesbibliothek MS. N. 100, f. 198r-200v. 
17

 Prága, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár (Státní Knihovna ČSR) MS. X. H. 20. f. 230v-238v. 



 

7 

nyugaton alkotott képet. E forrásanyag nem kevésbé izgalmas, mint 
amelyet a francia vagy angol kódexek kínálnak, azonban nyilvánvaló 
nyelvi akadályok korlátozzák a nyugat-európai és észak-amerikai 
kutatókat abban, hogy az itteni szekunder irodalomhoz, katalógusokhoz 
és kéziratokhoz hozzáférjenek. Könyvem jelentősége éppen abban áll, 
hogy míg könnyen emészthető és érdekes olvasmány a közép-európai 
forrásanyagról a külföldi olvasók szélesebb köre számára, a nyugati 
történészek számára – akik nyelvi vagy más hozzáférési problémák miatt 
gyakran elhanyagolják a közép-európai régió forrásanyagát – hasznos 
kutatási segédletként is szolgálhat. 

 

2) A TUDOMÁNY HATÁRAINAK ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

A fenti kutatásom végső soron a késő középkor tudományfogalmára, és 
az ezzel határos elutasított tudományra (nem-tudományra, 
áltudományra), valamint a két terület közt húzódó határ feltérképezésére 
irányult.18 Elméleti szinten megfogalmazható konklúzióim 
legfontosabbika az, hogy mind a tudomány, mind a tanult mágia 
fogalma történetileg változó, állandó mozgásban lévő, dinamikus 
konstrukció, valamint, hogy a vizsgált korban végső soron egy tágabb 
értelemben vett tudósközösség döntésén múlik, hogy mi számít egyetemi 
szinten oktatható tudásnak, és mi minősül veszélyes tévelygésnek 
valamint, hogy mely módszerek és témák válnak a tudomány elfogadott 
elemeivé, és melyek rekesztetnek kívül mint mágikusak és 
tudománytalanok. Ezek a következtetések jól ismertek az utóbbi 
évtizedek tudománytörténeti irodalmában. Azonban amíg e filozófiai 
tételek illusztrálására és alátámasztására rendszerint 17. századi vagy 
későbbi, modern példák szolgáltatnak történeti anyagot, addig én azt 
próbálom felderíteni, hogy hogyan lehet hasonló szempontok mentén 
újraolvasni a 13-15. század forrásait, azaz hogyan lehet egy olyan 
korszakot vizsgálni, amely sokkal kevesebb tudománytörténeti és 
szociológiai információt hagyott ránk, és amelyhez 
összehasonlíthatatlanul nehézkesebb a hozzáférésünk. 

E kutatások azonban bizonyos fokig arra is feljogosítanak, hogy kilépve a 
késő középkor időhatáraiból általánosabb következtetéseket vonjunk le. 
E következtetések egyrészt a tudománytörténet historiográfiájával 
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 Konferencia előadásaim közül öt kimondottan az említett határ vizsgálatára vállalkozott (l. CV). 
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kapcsolatosak, másrészt a tudomány-áltudomány megkülönbözte-
tésének Magyarországon egyre gyakrabban felvetett kérdésével. 

Ami a tudománytörténet historiográfiáját illeti, következtetéseimet a 
tudomány határairól szóló háromszerzős könyvünk 4. fejezetében 
fejtettem ki részletesebben.19 Itt amellett érvelek, hogy miközben a 
nagyközönség viszonylag ritkán olvassa a tudománytörténészek 
publikációit, és ezért azok látszólag nem hatnak arra, amit általában 
gondolunk arról, mi tartozik a tudomány területére, és mi azon kívülre, 
állásfoglalásaik hosszú távon mégis leszüremkednek a tankönyvekbe és 
ismeretterjesztő munkákba. A történelemről kialakított képünktől függ, 
vajon a régi tudósokat naiv és kezdetleges tudású szereplőknek tekintjük-
e, vagy hogy el tudjuk-e képzelni, hogy ma sikertelennek tűnő 
vállalkozások befolyásolták a ma elfogadott tudományt. 
Történelemképünket viszont közvetve éppen a tudománytörténészek 
kutatásai formálják, és ezért van jelentősége, hogy e szakemberek mire 
jutnak a tudomány határaival kapcsolatban. Márpedig különféle 
esettanulmányok arra vezetnek, hogy az elmúlt négy évtizedben 
kitágult, mit is tartanak a tudomány történetével kapcsolatban 
megírandónak. A klasszikus megközelítések szerint a modern tudomány 
nyújt támpontot, mit tekintünk tudásunk előzményeinek és miket nem, 
mára azonban erősebbé váltak azok a megközelítések, amelyek a 
tudomány körüli határokat nem a mi elvárásaink alapján, hanem 
mindig a vizsgált kor összefüggésében kívánják megrajzolni – ezáltal 
egyrészt teljesebb megértését kínálják a tudomány fejlődésének, 
másrészt ki tudják mutatni, hogy a tudomány körüli határok időben és 
kulturálisan változnak. 

 A tudomány és áltudomány megkülönböztetésének területén azért 
tartom gyümölcsözőnek az okkult tradíciók és az „irracionális” 
tudományok vizsgálatát, mert ez a téma különösen jól mutatja, hogy a 
történelem folyamán koránt sem változatlan, hogy mi található a 
tudomány határain innen és mi azokon túl, mi számít racionális 
vállalkozásnak, és mit tartunk irracionálisnak. A mágia történetének 
kutatása tehát hozzásegít ahhoz, hogy a legitim tudomány történetileg 
képlékeny fogalmát korról korra meghatározzuk, és belássuk, hogy a 
tudomány és ál-tudomány megkülönböztetése és elválasztása különféle 
korokban és különféle területeken eltérő szempontok szerint történik.20 
Ez nem jelenti természetesen a megkülönböztetés felszámolását 
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 Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, A tudomány határai, Typotex kiadó. 2008, 4. fejezet: 

„Tudománytörténet-e az áltudományok története,” 77-98. 
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 Ezekről a következtetésekről bővebben: Kutrovátz, Láng, Zemplén, A tudomány határai, „Következtetések,” 

333-353. 
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(ugyanis minden korban egyértelműen volt igény e megkülönböztetésre 
és a határok meghúzására), azonban megóv attól, hogy a múltbeli 
határokat éppen ott kívánjuk meghúzni, és éppen azon kritériumok 
mentén, mint ahol és mint ahogyan a maiakat. 

 

3) KINCSKERESŐ MÓDSZEREK A KORA-ÚJKORBAN 

A kora újkorban jelentős átrendeződés figyelhető meg mind Nyugat-
Európában, mind Magyarországon a mágikus kézikönyvek irodalmában. 
Fokozatosan jellemzővé válik egy – a középkorban ritka – mágiatípus: a 
kincskeresés, hogy aztán a 18-19 században ez váljon a viszonylagos 
bőségben fennmaradt varázskönyvek domináns műfajává, mind latin, 
magyar és német nyelven. 

Tóth G. Péter etnográfussal együttműködésben végzett forrásfeltáró 
kutatásunk eredményeképp létrejött szövegkiadás egyfelől ennek a 
mágiatípusnak mutatja be az eddig csak kis részben kutatott, és csak 
esetenként kiadott forrásait, azaz magukat a kincskereső kézikönyveket, 
másfelől pedig olyan peres forrásokat publikál, amelyek ilyen 
kézikönyvek használatáról árulkodnak. Egyes kivételes esetekben még 
arra is van lehetőség, hogy egymás mellé kerüljön a levéltári forrás, és az 
az adott varázskönyv, amelynek használatáról a peranyag tudósít.21  

A szövegkiadás bevezető tanulmánya a középkori magyarországi 
varázskönyvek rövid áttekintése után a kora újkori forrásanyagot mutatja 
be a 16. századi rövidebb kincskereső bejegyzésektől egészen egy 19. 
századi népszerű kézikönyvig. A bevezető tanulmány ezek után a forrás-
együtteshez intézhető kérdésekre tér, tipologizálja a kincskeresés 
módjait, vizsgálja a kizárólagosan kéziratos hagyományozódás okait, 
valamint feltárja a kincskeresők szociokulturális hátterét, külön kitérve 
idegen vagy helyi mivoltukra. A szövegkiadás első részében négy 
mindeddig kiadatlan kincskereső kézikönyvet publikál, második részében 
pedig olyan, kincskeresőkről szóló okleveles forrásokat, amelyek 
valamilyen írott anyag, varázskönyv használatáról tanúskodnak, összesen 
tizenkét esettel kapcsolatban 1520 és 1796 közt. 

A források arra utalnak, hogy a kincskeresés történetében 
demokratizálódási folyamat zajlott le: amíg a 18. századig inkább latin 

                                                 
21 Láng Benedek, Tóth G. Péter, eds. A kincskeresés 400 éve Magyarországon (kézikönyvek és 
olvasóik). Budapest: L’Harmattan, 2009. 



 

10 

és német nyelvű szövegekben (gyakran ún. kháldeus szövegbetétekkel) 
olvashatunk kincskereső módszereket, és a szövegek elolvasása és 
gyakorlatba ültetése bizonyos iskolázottságot feltételez, a 19. századra 
egyre inkább a magyar nyelvű források kerülnek előtérbe, és ezek egyre 
nagyobb arányban tartalmaznak népinek tekinthető szokásokat, a 
tanult mágia módszereinek (imáknak, bonyolult latin nyelvű 
varázsköröknek, részletes liturgiai előkészületeknek) dominanciája 
pedig visszaesik. Ezzel szoros kapcsolatban egyre kevésbé esik szó drága 
és nehezen hozzáférhető kristályokról, ezek átadják a helyüket olcsóbb 
eszközöknek, tükröknek, vesszőknek.  

Hasonló tendencia figyelhető meg a gyakorlók státuszában: ők ugyanis 
a 15. századtól fokozatosan lefelé tendálnak a társadalmi ranglétrán. A 
késő középkorban még az egyetemi értelmiségből kerülnek ki, a 16-19 
századi követőik azonban alacsonyabb, marginálisabb státuszban 
találhatók. Ahogyan az évszázadok folyamán fokozatosan nő a magyar 
nyelvű varázskönyvek aránya, ezeknek a használata egyre kevésbé 
igényli a titkos nyelveket értő és titkos módszereket használni tudó 
szakemberek segítségét, legyenek azok varázslók és táltosok, vagy a 
helyi zsidó. A varázskönyvek a 19. század végére egyre inkább „csináld 
magad” formát öltenek, és szinte mindenki számára elérhetővé teszik a 
mágikus módszereket.  

 

4) KORA-MODERN KRIPTOGRÁFIA 

A kora újkori kriptográfia (titkosírás) története jelentős szakmai 
figyelmet kapott az elmúlt évszázad tudománytörténet írásában. A 
gondos forráskiadásokat és szekunder irodalmi feldolgozást több tényező 
is motiválta. Egyrészt a 16-18. század legjelentősebb tudósai érdeklődtek 
titkosírásos módszerek iránt, rendszerezték a meglévőket, és maguk is 
létrehoztak új módszereket, így a titkosírások a tudománytörténet fontos 
fejezetét képezik. Másrészt a múlt politikusai a diplomáciának éppen 
azokat a forrásait titkosították, amelyek a kortársak számára – és így a 
modern történész számára is – különös jelentőséggel bírtak. A 
kriptográfia történetét övező szakmai figyelem azonban majdnem 
kizárólag e fenti két témára irányult, gondos vizsgálatnak vetette alá 
egyfelől a nagy 16-17. századi kriptográfiai áttekintéseket (Johannes 
Trithemius, Giambattista Della Porta, Gustavus Selenus, Blaise Vigenere 
és John Falconere írásait a kifinomult titkosítási és kódolási 
technikákról), másfelől e módszerek jelentősen kevésbé kifinomult 
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használatát titkosított követjelentésekben, hadászati utasításokban, 
összeesküvésekben. A politikai szférán kívüli titkosírás azonban alig 
kapott figyelmet, pedig nemesek, tudósok, orvosdoktorok, alkimisták, 
egyetemi diákok és tanárok, mérnökök mindennapi helyzetekben 
rendszeresen éltek a kriptográfia eszközével.  

Az én érdeklődésem a „kisemberek” történetére irányul a titkosítási és 
kódolási módszerekkel kapcsolatban. A Penn State University Press-nél 
megjelent monográfiámban átlagos egyetemi diákok és oktatók 
kézikönyveiben leírt titkosírásokat vizsgáltam, arra kerestem a választ, 
hogy mi okból használtak a kor szempontjai szerint viszonylag elavult 
rejtjelkulcsokat a 16. századi közép-európai egyetemi diákok és tanárok 
divinációs és talizmánmágikus szövegek „elrejtésére”.22 Legújabb, a 
Cryptologia című folyóiratban megjelent cikkemben pedig egy különös 
vallásos tartalmú kéziratot, a 450 oldalas „rohonci kódexet” vizsgáltam, 
amelyben minden valószínűség szerint egy 16-17. századi közösség 
kódolta le imakönyvének szövegét olyan hatékonyan, hogy máig nem 
sikerült megfejteni. E forrás vizsgálata két általánosabb szintű 
következtetésre is vezet. Egyrészt még kifinomult matematikai és 
számítógépes technikákkal sem adható megnyugtató válasz arra a 
kérdésre, vajon egy jelsorozat rendelkezik-e értelemmel (azaz szándékos 
kódolás eredménye), vagy puszta blöff, értelem nélkül egymás után 
rakott jelek rendszere (hasonló következtetésre jutott nem egy történész, 
matematikus és informatikus a hírhedt Voynich kéziratot vizsgálva).  

Másrészt pedig empirikus vizsgálatok arra mutatnak, hogy a 
kriptográfia története nem tárgyalható leválasztva az adott kor 
„tökéletes nyelv” létrehozására irányuló próbálkozásairól. Bár 
határozottan eltérő célokról van szó a két esetben (az üzenet elrejtése vs 
az üzenet minél transzparensebbé tétele), az egyes módszerek gyakran 
ugyanazoktól a szerzőktől származnak, a nemzetek feletti mesterséges 
írások megkonstruálásának aleseteiként tekinthetőek, és végül ezek a 
mesterséges írások, legyen szó kódolt titkosírásról, a világ struktúráját 
leképezni kívánó „világnyelvről” vagy akár gyorsírásról, a karakterek 
jelentését bemutató kulcs híján egészen hasonló megfejtési próbálkozást 
igényelnek a rendszert feltérképezni próbáló történésztől, hasonló 
történeti és matematikai eszköztárral fejthetők csak meg. 

 

 
                                                 

22 Unlocked Books, Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, Penn State University Press, 
2008, 3. és 9. fejezet. 
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