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I. Kutatási előzmények 

Speciális érdeklődésem a téma iránt már korábban is 

megjelent 2011-ben írt, olasz nyelvű „La mistica femminile nel 

Medioevo” c. szakdolgozatomban. Akkor is és ma is vonzott 

annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi az, amit a 

középkor 1200-tól 1400-ig tartó évszázadai a ma olvasójának 

elmondhatnak a női misztika vonatkozásában? Miért jelenik meg 

újra és újra a posztmodern korában a vágy az antikvitást és a 

reneszánszot összekapcsoló köztes kornak az értelmezésére és 

megértésére, legyen szó történelmi, irodalmi, teológiai, vagy 

földrajzi kérdésekről? Milyen máig tartó varázs tartja fogva a Ma 

kutatóját, hogy megismerje ennek az önmagában is szerteágazó 

korszaknak az eltérő olvasatait? 

 Vallástudományi tanulmányaim során a privát 

misztikaértelmezések kutatása után, a misztika társadalmi 

dimenziójának vizsgálatával kezdtem el foglalkozni. Ehhez a 

kutatási irányhoz kellő ihletet kaptam a 70-80-as évek feminista 

szerzőinek szakirodalmi szemlézéseinek köszönhetően. 

Szakdolgozatomban így Weber karizma tanának tükrében tettem 

kísérletet Bingeni Hildegárd, Folignói Angéla és Svéd Brigitta 

misztikájának rövid elemzésére.  

 Egy évvel doktori tanulmányaim megkezdése előtt, 2013-

ban Folignói Angélát Ferenc pápa szentté avatta, ami új 
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lendületet adott a középkori női misztikával foglalkozó 

kutatásaimnak. Igazolta ugyanis azt a felvetésemet, hogy igen is 

máig tartó hatása van ezeknek a szerzőknek. Többek között így 

esett a választásom Folignói Angéla misztikájára, doktori 

disszertációm központi kutatási tárgyára. 

 A továbbiakban röviden összefoglalom dolgozatom fő 

szerkezetét. 

1.1 A téma indoklása és absztraktja 

Középkori női misztika és Max Weber karizmatikus uralom 

elmélete – Esettanulmány Folignói Angéla misztikájához a tárgya 

ennek a disszertációnak. A kutatás három nagy témekör köré 

csoportosítható, nevezetesen a középkori női misztikához, 

Folignói Angéla szerepéhez és jelenségéhez, valamint Max 

Weber karizma tanához. Kutatási kérdésem a következő:  

felfogható-e a középkori női misztika – Folignói Angéla 

misztikája –, mint Weberi értelemben vett karizmatikus uralom? 

Ahhoz, hogy vizsgálható keretek közé tudjam szorítani ezt 

a tárgyat, két erős szűkítést kellett elvégeznem, mind a misztika, 

mind Weber uralomszociológiája kapcsán. A misztika 

fogalmával kapcsolatosan a következő szerzők műveit tekintem 

kiindulási pontnak és alapvetőnek: Inge (1938), von Hügel 

(1908), Butler (1922), Brunner (1924), Peers (1924), Stolz 

(1936), Zaehner (1957), Pepler (1957), Knowles (1967), Katz 
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(1978), Louth (1981), de Certeau (1982), Bouyer (1986), 

McGinn (1991), és Sík (1996).  

Tekintettel arra, hogy a dolgozat társadalomtudományi 

értelmezést kíván adni a misztikának, elkerülhetetlen a misztika 

és a társadalmi dimenzió közötti kapcsolatot leíró szerzők 

műveinek előzetes ismerete (cf. Klaniczay 1994; Máté-Tóth 

2007; Loades 2010; McGinn 1996; Katz 2013; Mooney 2007; 

Ruffing 2001; Hollywood 2012). 

A dolgozat központi alakja Folignói Angéla (1248-1309), 

egy középkori, umbriai szent, aki reprezentálja korát, a virágzó 

középkori női misztikát. Számos szerző művei közül a 

szakirodalmi hangsúlyokat (is) figyelembe véve a következő 

munkákat emelem ki és tekintem irányadónak ebben a 

diszkusszióban: (Puskely 1990; Schütz 1932; Ijjas 1976; 

Jörgensen 1938; Menestò 1992; Andreoli 2006; Cervigni 2005; 

Tar 2005; Thier-Calufetti 1985; Arcangeli 1995; Bassetti-

Toscano 2012; Alfonsi 1995; Thorold 1900; Ruh 1990). 

A dolgozat harmadik, kulcs témája a weberi karizma 

vizsgálata és annak hatása a társadalmi interakcióra; ami az egész 

weberi életműben vizsgálta a karizma és a karizmatikus uralom 

előfordulási helyeit. Weber egy olyan elméleti keretrendszert 

hozott létre, amely segítségével a különféle uralmi típusok, azok 

legitimitásába vetett hitük alapján három tiszta típusra 
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oszthatóak: legális/racionális, tradicionális és karizmatikus. Jelen 

dolgozat csak a karizmatikus uralmat vizsgálja: (Weber 1905; 

2002; 1922; 1976; 1951; 1958; 1993; 1994; 2013; Sohm 1912; 

1923; 1892; Riesebrodt 1999; Turner 2003; Adair-Toteff 2015; 

2016; D’Avray 2010; Mommsen 1974; Schluchter-Solomon 

1996). 

A disszertáció célja, hogy Angéla művének (Liber) 

elemzése révén bizonyíthatóvá váljon, Folignói Angéla weberi 

értelemben karizmatikus vezető volt, és az esettanulmány alapján 

nyert belátások felhasználhatóak a tárgykörben végzendő 

jövőbeli kutatások számára is. 

A disszertáció hat fejezetre oszlik. Az első fejezet a 

dolgozat jelentőségének és aktualitásának a felvázolása. A 

második fejezetben bemutatom Angéla életét és kontextusát.  A 

harmadik fejezetben a weberi karizma tan elemzését végzem el, 

elsősorban a weberi művekből kiemelt szószerinti idézetekkel és 

azok magyarázatával. A negyedik fejezetben a weberi karizma 

tan utóéletére térek ki, vizsgálva benne az uralom 

problematikáját, a terápiát és a posztmodern kondíciót. Az ötödik 

fejezet a dolgozat voltaképpeni középpontja, a Liber weberi 

kritériumok mentén történő elemzése. Végül a hatodik fejezet 

összefoglalja a dolgozat eredményeit és levonja a lehetséges 

konklúziókat.  
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Összegezve mindezt, a dolgozat célja nem más, mint a 

középkori női misztika, mint Max Weber-i értelemben vett 

karizmatikus uralomként történő bemutatása, ezáltal pedig egy új 

társadalomtudományi megközelítés fevetése az értelmezési 

lehetőségek egyre szélesedő spektrumába. A tudományos 

vizsgálódások egészen a legutóbbi időkig ugyanis a misztikára 

elsősorban, mint a végső valóság egyéni megtapasztalására 

fókuszáltak, figyelmen kívül hagyva annak társadalmi 

dimenzióját. Munkámban szeretném kiemelni a misztika egy 

lehetséges társadalmi-dimenziós modell szerinti vizsgálatának 

szükségességét, hangsúlyozva ez által, a középkori női misztika e 

lényeges dimanzióját. Az elmúlt három évtizedben a 

szakirodalom jelentősen bővült, s multidiszciplináris érdeklődést 

mutat a női misztikát illetően. Az is kétségtelen tény, hogy a 

kérdéskör vizsgálata a már említett feminista szakirodalomban is 

vezető szerepet tölt be. Jelen disszertáció célja egy, a misztikus 

élmény szociológiai vizsgálatára irányuló új megközelítés 

bemutatása, amelyhez Max Weber karizmatikus uralom elméletét 

választottam segítségül. 

 

 

II. A felhasznált módszerek 
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2.1 A weberi karizma és karizmatikus uralom elemzéséhez 

felhasznált módszer 

Az egész weberi életműben. (Gesamtsausgabe von Werke 

von Max Weber)  vizsgáltam a karizma és a karizmatikus uralom 

összes előfordulási helyét. Az így eredményül kapott 425 

találathoz a weberi kifejezésekből kiemelt kulcsszavakat 

rendeltem. Majd ezen kulcsszavak alapján három értelmezési 

dimenziót határoztam meg.  A három dimenzió a következő:  

(i) Intenzitás (erős vs. kenotikus karakter)  

(ii) Legitimitás (mágikus vs. immanens) 

(iii) Rutinizáció (személy vs. intézmény)  

Az első dimenzió leírása, nevezetesen az „intenzitás” 

dimenziója, érzelem alapú magyarázatot ad a karizmáról és a 

karizmatikus uralomról. E dimenzió középpontjában az érzelmek 

elsöprő jelenléte áll, amelyet nem lehet megkerülni Weber 

karizmaelméletének elemzése során, jóllehet ez az értelmezés 

még nem szervült a Weber-kutatók körében. 

A második dimenzióban, a „mágikus és immanens 

legitimitás” kapcsán azt vizsgálom, hogy mi a forrása a 

legitimitásnak a Weberi karizma tanban. A karizma mágikus 

legitimitása egyértelműen abból a tényből fakad, hogy a karizma 

eredetileg egy homályos teológiai kifejezés volt – amire Turner 

(2003) is rámutatott tanulmányában. Weber nem tudta és nem 
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akarta tagadni azt a tényt, hogy a karizma teológiai eredetű 

fogalom, jóllehet szociológiai értelmezést kívánt adni hozzá. Ez 

végül abban az értelmezésben csúcsosodott ki, hogy a karizma 

képezi az immanens legitimás gyökerét.  

Végezetül a harmadik dimenzió, az úgynevezett ‘személy 

vs. intézmény” a weberi karizma tan hagyományos értelmezése, 

amely személyi illetve intézményi értelmezési keretekre oszlik.  

 

2.2 Angéla Liber-éhez felhasznált elemzés 

Angela Liber-ének elemzéséhez Philip Mayring1 

exploratív tartalomelemző módszertanát használtam. Ennek a 

metódusnak a lényege abban áll, hogy a kijelölt 

szövegtartalomhoz szisztematikusan gyűjtött és elemzett 

gondolatokat használunk változóként. Valamint a 

szövegcentrikus elemzés lehetővé tette, hogy a weberi állításokat 

konfrontálhassam Angela Liber-ével.   

Mindezeket megelőzően szemléztem a fentebb felsorolt 

alapvető szakirodalmat és további releváns műveket, mind 

Angéla mind  Weber karizma-tanával kapcsolatosan.  

 

III. Az értekezés eredményei 

                                                 
1 Mayring, P. (2010). Qualitative inhaltsanalyse. In Handbuch qualitative 

Forschung in der Psychologie (pp. 601-613). VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 
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A disszertációmnak  – ahogyan az a dolgozat első 

fejezetéből is jól kirajzolódik – a célja nem volt más, mint a 

középkori női misztika, azon belül is Folignói Angéla 

misztikájának, mint Max Weberi értelemben vett karizmatikus 

uralomként történő bemutatása. Ezáltal pedig egy új 

társadalomtudományi megközelítés bevezetése az értelmezési 

lehetőségek egyre szélesedő spektrumába.  

 (1) Ami a dolgozat jelentőségét illeti, bebizonyosodott, 

hogy a középkori női misztika téma a kortárs 

társadalomtudományban, és így Folignói Angéla alakja is. 

Továbbá téma a weberi karizma-tan is, amely a disszertáció 

módszertani területét fedte le. Ennek bizonyítására különböző 

forrásokat alkalmaztam a kutatás során, nevezetesen történelmi, 

feminista és Weber értelmezéseket, amelyek eddig 

hangsúlyárnyékban álltak. Az így eredményül kapott egyéni 

megközelítésem ötvözi a történelmi elemzést Weber 

karizmaelméletével, és amely ezáltal túlnyomórészt szociológiai 

perspektívát hoz létre. Természetesen a témában további 

kutatások indokoltak. 

 (2) Weber-t és a weberi karizma tant illetően a következő 

állításokat kell kihangsúlyozni: a karizmatikus uralom a követők 

a posteriori felismerése. A vizsgálódásom során következetes, 
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szövegcentrikus elemzést hajtottam végre a weberi karizma 

elméleten.  

A kutatás kezdetén megvizsgáltam a “karizma” és 

“karizmatikus uralom” összes előfordulási helyét az egész weberi 

életműben. Ehhez a német eredeti szöveget használtam, 

eredményül 425 előfordulást kaptam. A kutatás második 

szakaszában a “karizma” “karizmatikus uralom” összes 

előfordulási helyét végigelemeztem, amely lehetővé tette a 

számomra a háromdimenziós modell felállítását. Ezek a 

dimenziók a következőek: (i) intenzitás (erős vs. kenotikus 

karakter); (ii) legitimitás (mágikus vs. immanens) ; (iii) 

rutinizáció (személy vs. intézmény). Szakirodalmi elemzés, 

inkluzíve Weber recepciója is részét képezi ennek a vizsgálatnak. 

 (3) Ami a Liber elemzését illeti, bizonyítást nyert, hogy 

Angéla karizmatikus vezető volt weberi értelemben. Továbbá 

Angéla szövegében bizonyítható volt a karizma személyes és 

intézményi dimenziója. Ez jól kirajzolódik az idézetekből. 

Továbbá Angéla hatása tökéletesen magyarázható a weberi 

karizma tan mentén. 

 Három további eredmény (4-6) következik a disszertáció 

vizsgálatából: 

 (4) Az első eredmény Angélával kapcsolatosan 

jelentkezik: az elemzésnek köszönhetően a jelentősége és a 
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hatása markánsabbá vált. A második eredmény a weberi karizma 

tanhoz kapcsolódik: Angéla művének weberi elemzése által, a 

weberi karizma tan emociónális dimenziója, egészen konkrétan a 

mágikus-erotikus dimenziója napvilágra került. Weber jövőbeli 

elemzéseinél ez az aspektus új írányokat adhat. 

 Végezetül, a következő kimeneti lehetőségek a hatalom 

állagára és dinamikájára vonatkoznak: 

 (5) Dolgozatom új utat nyithat a hatalom 

újraértelmezésének vizsgálataihoz társadalmainkban, ahol a 

mágikus-erotikus dimenzió uralkodónak tűnik. Hogyan kell ezt 

érteni? Van egy szembetűnő folyamat a mai társadalmakban. A 

világ megszűnt a tiszta racionalitás mentén értelmezhetőnek 

lenni. Ezt az aspektust már reflektáltam a weberi karizmával 

foglalkozó fejezetben, ahol a következőt állítottam: a világ nem 

elvarázstalanodik, ahogyan azt Weber állította karrierje kezdetén 

a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme c. művében(Weber, 

1905), hanem pontosan a karizma jelenlétének köszönhetően, a 

világ újra és újra varázzsal telitődik.  

 (6) Nyilvánvaló, hogy mindennek kibontása túlmutatna 

jelen disszertáció keretein. Ugyanakkor egy példával mégis 

szeretnék élni, hogy világossá tegyem ennek a megállapításnak a 

fontosságát. Ez az új érzelem alapú megközelítés a globális 

geopolitikai változások és tendenciák megértéséhez már Daniele 
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Moïsi munkájában is tetten érhető, The geopolitics of emotion: 

How cultures of fear, humiliation, and hope are reshaping the 

world. Moïsi három fő érzelem mentén térképezi fel a világot: a 

félelem , a megalázás és a remény mentén. A disszertáció és az 

eredmények lezárásához Moïsi gondolatába kapaszkodom, aki 

jövőbeli feladatainkat a következőkben jelöli meg: "az érzelmek 

feltérképezése ugyanolyan legitim és kötelező erejű lesz a 

jövőben, mint földrajzi valóságunk feltérképezése". (Moïsi 

2010:3). 
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