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Kivonat
Az Erdélyi Társadalom előző számaiban megjelent szövegek folytatásaként ezúttal a középkori városban kikristályosodott maszkulinitásmintázatokat állítom érdeklődésem fókuszába. Az urbánus
maszkulinitás par excellence képviselőit a céhes szervezetekbe tömörült polgárokban találom meg. Az
első alfejezetben bevezetem a sűrű város fogalmát, amellyel vizsgálódásom színterét, ezt a rendkívül
komplex társadalmi közeget kívánom jelölni, majd néhány egymással összefüggő globális és
makrostrukturális tényezőre vezetem vissza a középkori városok létrejöttét. A második alfejezetben a
céhekkel, vagyis a kereskedők és kézműves mesteremberek eskü révén szentesített, a tagok közös érdekeit képviselni hivatott közösségeivel kapcsolatos legfontosabb ismereteket igyekszem összefoglalni. A
harmadik alfejezetben az urbánus maszkulinitás, valamint a lovagi és klerikus maszkulinitás közötti hasonlóságokat és különbségeket vázolom föl. Amellett érvelek, hogy a városi ember habitusa és
praxisa közelebb áll a klerikushoz, mint a lovaghoz, mivel az urbánus maszkulinitást inkorporáló
kereskedők, mesteremberek és kézművesek elfojtják erőszakos késztetettségeiket, és a racionális és szakszerű munkafolyamat fegyelmezett kivitelezése köré szervezik életüket. A negyedik alfejezetben kifejtem, hogy a klerikus maszkulinitás elterjedése a sűrű város strukturális föltételei által közvetített
habitustranszferként értelmezhető. Ezt követően a habitusok három formáját különböztetem meg: a
lovag szituacionálisan kondicionált plurális habitussal, a klerikus strukturálisan kondicionált homogén habitussal, a városi polgár pedig relacionálisan kondicionált homogén habitussal rendelkezik.
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Abstract. Urban Masculinities in the Middle Ages
Carrying on the line of thought of his earlier publications in Erdélyi Társadalom, the author focuses,
actually, on masculinity patterns crystallized in the medieval city. He identifies guild members as par
excellence agents of medieval urban masculinity. In the first sub-chapter, in order to denote this
particularly complex urban social setting, the term thick city is introduced; then, the emergence of
medieval cities is explained on the basis of some interdependent global and macro-structural
components of key importance. In the second sub-chapter, the main facts concerning guilds, i.e.
associations of merchants and artisans, generally bound by oath, intended to promote the interests of
its members, are summed up. The third sub-chapter concentrates on structural homologies and
differences between urban masculinity on the one hand, and knightly and clerical masculinities, on
the other. It is specified that the habitus and practice of urban citizens are closer to clerics than to
knights, because merchants, craftsmen and artisans are able to control their violent impulses, and
organise their lives on the bases of rationality, professionalism, and disciplined work. According to
the fourth sub-chapter, the spread of clerical masculinity might be interpreted as a result of habitus
transfer, mediated by the structural conditions of the thick city. Finally, three habitus types are
distinguished: the situationally conditioned plural habitus of the knight, the structurally conditioned
homogeneous habitus of the clerics, and the relationally conditioned homogeneous habitus of the
urban citizen.
Keywords: Middle Ages, masculinities, city, guilds, habituses
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„A folyó olyan bőséggel lép be az apátságba, amennyire a szabályozóként működő vízgyűjtő engedi. Először a gabonamalomba áramlik, ahol munkába állítják
a gabona megőrlésére, ami a kövek súlyával és annak a finom szitának a rázásával
történik, mely elválasztja a búzát a korpától. Innen a víz átfolyik a következő épületbe, megtölti a kazánt, melyben fölfűtik, hogy sört készítsenek a barátok italául,
ha a bor hozama nem hálálná meg a vincellér fáradozását. A folyó azonban még
ekkor sem végezte be munkáját, mert ezt követően a gabonaőrlő malom mögötti
ványolóba irányítják. A malomban elkészítette a barátok ételét, most pedig az a
kötelessége, hogy ruházatuk elkészítését szolgálja… Hol megemeli, hol lenyomja
… a ványolók … súlyos kalapácsait és döngölőit. A folyó azután a tímárságba lép
be, ahol is sok gondot és munkát fordít a szerzetesek saruihoz szükséges anyag elkészítésére, majd számos kis ágra oszolva buzgón áramlik különböző műhelyeken
keresztül, s olyanok után kutatva tesz tűvé mindent, kik további célokra kívánják
igénybe venni szolgálatait, légyen az főzés, pörgetés, őrlés, öntözés mosás vagy
darálás. … Végezetül, hogy munkáját maradéktalanul elvégezze, és mit se hagyjon
hátra, elszállítja a hulladékot, s maga után mindent tisztán hagy” (Mumford, 247).

Hogy kerül a csizma az asztalra? – tehetnénk föl a kérdést. Miért a Szent Bernát apát által
vezetett migne-i Clairvaux-apátság munkaszervezetéről szóló leírás vezeti be a középkori urbánus maszkulinitásról szóló fejezetet?Nos, egyrészt azért, mert ez az idézet láthatóvá teszi, hogy
mindaz, amit az alábbiakban a várossal és annak lakóival, mindenekelőtt a céhekkel kapcsolatban megfogalmazunk majd, szerves folytatása az egyházi közegben, a monostorok világában
elkezdődött változásoknak. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy egyfajta diszpozíciótranszfer játszódik le, melynek során a klerikus diszpozicionális mintázatai áttevődnek, leszivárognak, beépülnek a céhes világ mintázataiba. Mi több, a szerzetesi közösségek akár explicit modellként is
szolgálhatnak a céhes közösségek számára. Ám, mint majd látni fogjuk, számunkra nem elsősorban ezek az explicit hivatkozások a fontosak, hanem azok az implicit hatások, amelyek mintegy maguktól értetődően intézményesültek, szervesültek, illetve vésődtek be a társadalmi praxis
viselkedési formáiba. Másrészt a fönti idézet kitűnően érzékelteti a praxis differenciálódását és
racionalizálódását, vagyis két olyan sajátosságot, amelynek nagy jelentősége lesz még az alábbiakban. A praxis differenciálódása ugyanis a struktúra, a munkamegosztás, a társadalmi viszonyok differenciálódásának indikátora is egyben. Harmadrészt pedig a citeaux-i példa annak
jelzésére is alkalmas, hogy ez a differenciálódás egyúttal a szakértelem mélyüléseként vagy –
Hajnal István találó kategóriájával élve – a „szakszerű kölcsönösség”, a „szokásszerűség kényszereként” fogható föl.
Szándékaim szerint az alábbi fejtegetések arra hivatottak, hogy újabb adalékokkal támasszák
alá azt az eliasi tézist, miszerint az egyre bonyolódó függőségek rendszere strukturálja a civilizációs folyamatot, s hogy ennek részeként a habitusok is kontextuálisan kondicionáltak. Vagyis a
sűrű városi térben csak az együttműködés, illetve az archaikus libido dominandi megszelídítése
révén lehetséges a létezés. Az alábbiakban előbb a középkori város sajátosságaira vonatkozó
legfontosabb szakirodalmi állításokat csoportosítom, majd a céhes világgal kapcsolatos ismeretek summázására vállalkozom. Hajnal István álláspontját fogadom el, miszerint az európai várostípusnak a „céhszerűség az alapvető szervezete”, vagyis a céh maga a város. Következésképpen adottnak veszem, hogy a céhes viszonylatok, mint cseppben a tenger, koncentráltan
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hordozzák magukban az urbánus létezés lényegi elemeit. A harmadik alfejezetben kezdődik a
tulajdonképpeni szociológiai elemzés: a jelen dolgozat sajátos nézőpontját érvényesítve az urbánus maszkulinitás, valamint a lovagi és klerikus maszkulinitás közötti strukturális homológiák
és differenciák történeti logikáját igyekszem fölvázolni. A negyedik alfejezetben a sajátosan sűrű
városi térben kialakuló habituális figurációkkal foglalkozom. A fejezetet egy rövid összefoglalás
zárja.

A sűrű város…
„A zárt város, az önmagában egységet alkotó, minden egyebet kizáró liliputi
háza: íme, a középkori város. Falait átlépni olyan, mintha az ember a mai világ
valamelyik még komolyan vett határán lépne át”. (Braudel 1985: 520)

A jelen kontextus, amelyben a hangsúly a maszkulinitás történelmi átalakulására esik, nem teszi
lehetővé és indokolttá, hogy a középkori várostörténet részleteibe bonyolódjak. Az alábbiakban
megelégszem azzal, hogy néhány fő sajátosságra utaljak. Vagyis nem a városok társadalmi struktúrájának, rétegzettségének történeti variációi érdekesek számomra, hanem az, hogy rámutassak: a városban lehetségessé válik a különböző társadalmi csoportok együttélése; bonyolult
egyeztető, koordináló intézmények alakulnak ki, amelyek lehetővé teszik a konfliktusok, ellentétes érdekek kezelését. Ebben a intézményi környezetben kristályosodik ki az urbánus
maszkulinitás, mely a lovagi és a papi mintához képest, azokból merítve, azokra reflektálva, új
diszpozíciós elemeket tesz belsővé. Föltételezésem szerint ennek az urbánus maszkulinitásnak
par excellence képviselői a céhes szervezetekbe tömörülő polgárok.
A középkori Európában a népesség túlnyomó többsége nem a városokban, hanem vidéken,
falun él. Ugyanakkor a városok száma, illetve a városlakók aránya az idő előrehaladtával párhuzamosan növekszik: míg a 11. század elején a mintegy 52 millió európai lakosnak mindössze
1-3 százaléka él a városokban, addig a 14. század közepén (még a nagy pestisjárvány előtt) a 86
millióra növekedett európai embertömegnek már 5-10 százaléka városlakó. (Ez az arány egyes
helyeken, például Flandriában vagy Észak-Olaszországban számottevően magasabb – vö.
Pounds 2005: 82).1 Jellemző adat, hogy míg a 12. század végén Németországban ötven város
található, száz évvel később ez a szám már tízszeresére nő (Granasztói 1980: 29). Megjegyzendő, hogy a város felé irányuló tömeges népességmozgásban a középkori társadalom valamennyi
csoportja, tehát a nemesek és a klerikusok is részt vesznek.
A város a mozgékony, felemelkedési aspirációkkal rendelkező szabad emberek gyülekezete,
akik többnyire egy korábbi helyváltoztatást követően, vagyis a városba költözés után alkotnak
közösséget. Az ő szabad létformájuk paradoxona (ha ez paradoxon egyáltalán), hogy számos
elemet, viszonyt, intézményt átörökítenek a rendi szerveződésformákból. Ilyen a korporációk,

1 A szakirodalom különbséget tesz „city” és „town” között, az előbbin a nagyobb, az utóbbin a kisebb
városokat értve. Természetesen a nagyobb városok komplexebb adminisztratív, politikai, gazdasági,
katonai és kulturális funkciókkal rendelkeznek, és ezzel összhangban társadalmi struktúrájuk bonyolultabb, s a foglalkozási differenciálódás mértéke is nagyobb (ld. Nicholas 1997a).
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a hierarchikus férfiközösségek, a paternalista szerveződésformák iránti vonzódás, valamint a
rendi tisztelet, a szimbolikus rang, a presztízs megőrzésének, illetve kinyilvánításának kényszere
(mely a zászlók, ünnepi ruhák, ceremóniák, szimbolikus tárgyak iránti szinte gyermeki rajongásban is megnyilvánul). Tulajdonképpen a céhvilág későbbi hanyatlása is jórészt eme rendi
társadalomból örökölt viszonylatok megmerevedésének számlájára írható.
Ebben a korszakban a városi ember egy rendkívül összetett, korábban szinte elképzelhetetlen komplexitású társadalmi közegben él, ezért indokolt a sűrű város fogalmának bevezetése.
Patríciusok, hivatalnokok, klerikusok, kereskedő- és kézművescéhek tucatjai, esetleg százai, parasztok, jöttmentek, csavargók, csőcselék, vagyis a „nép” képviselői élnek egy pár ezer lakosú,
középkori városban. Mindenhol létezik egy arisztokrata és klerikus eredetű felső, egy polgári
jellegű közép-, valamint egy népi eredetű alsó osztály – melyek mindegyike befelé erősen tagolt.
A már létrejött városokban az új lakók beköltözését és egyenjogú polgárrá válását a helyi hatóságok lehetőségeikhez mérten igyekeznek megnehezíteni, sőt, akár meg is akadályozni:
„A teljes jogú polgárok féltékeny kisebbséget alkotnak, szűk várost az egészen belül. Velencében 1297-ben valóságos citadellát építenek maguknak a gazdagok a serrata, a Nagy Tanács
zártkörűvé tétele révén. A velencei nemesek – nobili – hosszú évszázadokra zárt kaszttá lesznek.
Igen-igen ritkák azok, akik be tudnak hatolni kapuin. Alattuk az egyszerű polgárok – cittadini
– kategóriája kétségtelenül szívesebben befogad. De a Signora hamarosan kétféle polgári státust
teremtett: a deintus és a de intus et extra státust: az utóbbi teljes polgárjogot jelentett, az előbbi
részlegeset. (…) Velence természetesen szélsőséges példa. (…) De (…) a várospolgári jog ilyen
szűkkeblű felfogása mindenütt általános szabály” (Braudel 1985: 520; kiemelések az eredetiben).2
Ugyanakkor a vegyes házasságoknak és a különböző bonyolult hatalmi és döntéshozatali
konstellációkból fakadó érdekazonosságoknak köszönhetően a nemesi és papi eredetű urbánus
elit részben összeolvad a polgári elittel, egy lokális patríciusréteget hozva létre. A középkori városi hatalmi rendszerek logikája azt is valószínűsíti, hogy egyes családok „bebetonozzák” magukat a városi elitbe, és a hagyományon alapuló túlhatalomra tesznek szert. Mindazonáltal a firenzei Mediciek példáját nem lehet általánosítani, hiszen a hatalomkoncentrációt sok városban
igyekeznek korlátozni, és ezért tiltják, hogy apák, fiúk, testvérek és egyéb rokonok egyidejűleg
vezető pozíciókat tölthessenek be ugyanabban a szervezetben. És ami talán a legfontosabb:
mihelyst a földesúrral, a fejedelemmel és a klerikusokkal, vagyis a rendi társadalom városon

2 Braudel azt is egyértelművé teszi, hogy ezek a városok nem csupán erősen differenciáltak, hanem
sokszor a éles harcok színterei is: „Ha a városok ’közösségek’, ahogyan mondani szokták, egyúttal
’társadalmak’ is a szó mai értelmében, a maguk feszültségeivel, testvérgyilkos háborúival: a nemesek
a polgárok ellen, a szegények a gazdagok ellen (a ’sovány nép’ – popolo magro – a ’kövérek’ – popolo
grasso – ellen). A firenzei belső harcok mélységükben a régi Róma belső konfliktusainál sokkal jobban
hasonlítanak a mi iparosodott XIX. századunk első évtizedeire. A ciompik (1378) drámája egymagában is bizonyítja ezt” (Braudel 1985: 516). [A ciompik firenzei munkások, akik kizsákmányolásuk
ellen föllázadnak, ám mozgalmukat kegyetlenül leverik.]
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kívüli, domináns csoportjaival kell szembeszállni, a városlakók egységbe kovácsolódnak: a szabadságjogok és privilégiumok igenlése közös cselekvésre készteti őket.3
Az a tény, hogy számos olyan új város születik a középkori Európában, amely képes évszázadokon keresztül fönnmaradni és fejlődni, visszavezethető néhány egymással összefüggő, globális jellegű makrostrukturális tényezőre. Kezdjük azzal, hogy a 11. századot megelőzően lényegében egy hármas struktúrába rendeződik a feudális-rendi társadalom: vannak, akik imádkoznak
(klerikusok), vannak, akik harcolnak (nemes lovagok), és vannak, akik dolgoznak (parasztok)
(Duby 1987). Az első két csoport szabad emberekből, a harmadik nem (vagy csak részben)
szabad emberekből áll. Eme utóbbiak közül eleinte kevesen vannak, aztán egyre többen lesznek
az olyanok, akik a teljesíthetetlen terhek miatt elmenekülnek a számukra jobbágyi státuszt biztosító uradalmakból; esetleg maga a földesúr kergeti el őket, mivel nem tud mit kezdeni a fölöslegessé vált népességtöbblettel (a paraszti népesség növekedése is számottevő a 11–12. században). Az is előfordul, hogy egyes kereskedelmi központok vagy városkezdemények lakosai
egy fejedelem vagy egy herceg segítségét kérik a püspökkel vagy a helyi feudális úrral szemben
folytatott küzdelmeikhez. Miképpen az is lehet, hogy egy újonnan feltört területre maga a földesúr telepít át parasztokat egy túlnépesedett vidékről. Egy-egy földesúr attól is tarthat, hogy a
fejlődő városok elcsábítják a fennhatósága alá tartozó lakosokat, ezért inkább saját maga vállalkozik új városok alapítására, azt remélve (sokszor nem alaptalanul), hogy ezáltal rendszeres jövedelemre és bevételre tehet szert.4
Más szóval: a városok kialakulásának folyamata annak a strukturális feszültségnek egyik fontos indikátora, amely a 11. századtól kezdve a két szabad rend és a saját szabadságjogaiért föllépő parasztság egyes csoportjai között alakul ki. Anélkül, hogy elidőznénk e sokszor évtizedes,
sőt, egyes régiókban évszázados ciklusidejű folyamat részleteinél, elégedjünk meg annyival,
hogy a népesség növekedése és az e feszültségből származó felhajtóerő arra késztet embertöme-

3 Vagy ahogy Braudel megfogalmazza: „Ez a belül megoszlott társadalom egységesen száll szembe a
külső ellenséggel, a földesurak, fejedelmek, parasztok világával, mindazokkal, akik nem városi polgárok” (Braudel 1985: 516).
4 Erre jó példa Freiburg városának létrehozása. A várost 1120-ban alapítja Konrád Zahringen herceg,
mégpedig egyértelmű gazdasági megfontolásokból: „Kiváltságlevelet adott 24 kölni származású vagyonos kereskedőnek, akik esküszövetséget alkottak (…) Megállapodtak, hogy a kereskedők vásárt
létesítenek, és gondoskodnak fejlesztéséről. Évente fizetendő adó fejében a vállalkozók mindegyike
szabadon örökölhető, mintegy 15 méter széles és 30 méter hosszú, ún. udvarhelyet – telket – kapott.
Az alapításkor átadott – egyébként lakatlan – földterületet a herceg a saját birtokából hasította ki. A
kiváltság értelmében bárki szabadon a jövevények közé telepedhetett, feltéve, ha szabad ember volt.
A kiváltságlevél előírásokat tartalmazott a belső biztonság fenntartására és az igazságszolgáltatásra is.
Kiemelte, hogy a herceg vagy tisztségviselői, valamint katonái nem lakhatnak a városban, az egyes
városnegyedektől külön nem fognak adót követelni (…), a városlakók maguk jelölhetik ki elöljáróikat és plébánosukat, akiknek kinevezését a herceg hagyja jóvá. (…) A városhoz tartozó földek az
alapítók birtokában maradtak, s a 24 vagyonos telepes alkotta a születőben levő polgárság vezető
csoportját. (…) A kiváltságok megfogalmazásakor és a jogrend kialakításakor Köln példája lebegett
szemük előtt” (Granasztói 1980: 24–25.). Később már Freiburg lesz a követendő példa egyes délnémet vagy Hanza-városok számára.
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geket, hogy harcoljanak a rendi társadalom monopóliumai ellen.5 Ez sokuknak sikerül is: új
szerveződésformákat és földtulajdoni viszonyokat teremtve,„jogtársakként” saját jogrendszert,
önkormányzatokat és igazgatási-politikai testületeket hoznak létre; az ingatlanok saját tulajdonukba kerülnek, és szabadon örökölhetők lesznek. Vagyis a városi polgárok az elnyert kiváltságaik révén előbb-utóbb képesek lesznek megszabadulni a földesúri ítélkezés és a feudális kötöttségek hatálya alól.
E strukturális feszültséggel kapcsolatba hozható a következő, geostratégiai jellegű sajátosság,
amelyet Elias a „társadalom befelé terjeszkedésének” nevez, azt értve ezen, hogy a betelepítések és
a népességmozgások iránya immár nem csupán a folyó- és tengerpartokra, hanem az európai
szárazföld belső részeire is átterjed. Az ókorban szinte kizárólag akkor sikeres egy-egy város
alapítása, ha jól hajózható folyó- vagy tengerparton fekszik. A középkori Európában ennek
kapcsán mindenekelőtt a Loire, a Temze és a Rajna jelentősége említhető (1200 előtt például
már 16 városi jellegű település található a Rajna mentén – így például Strasbourg, Speyer,
Worms, Mainz és Köln). Flandria helyzete a számos hajózható vízfolyásból, a tenger közelségéből adódóan különösen fontos. Nem véletlen, hogy Brügge (Bruges) lesz a középkori európai
kereskedelem egyik központja: a hatalmat posztókereskedői tartják a kezükben, a gróf az ő céhükkel egyezkedik.
És ugyan a középkorban is megmarad a vízparti városok túlsúlya, a 11. századtól kezdődően
az európai szárazföld belsejét is igyekeznek kolonizálni:6 a Karoling-korszakban rengeteg mocsarat lecsapolnak, irtásokat létesítenek, feltörik a szűzföldeket, és ezáltal jelentősen csökken a
műveletlen mezőgazdasági területek aránya. Ebben a periódusban jelenik meg a kerekes kocsi,
ekkor kezdik burkolni az utakat, és ekkor fedezik föl a ló lábára szerelhető vaspatkót; ezzel
összhangban kialakul a modern vonótechnika (melynek lényege, hogy a terhelést – szemben a
római gyakorlattal – nem a lovak nyakára, hanem a vállára helyezik). E technikai újításoknak
köszönhetően az utakat a korábbinál jóval rövidebb idő alatt lehet megtenni, így nagyobb tá-

5 Természetesen a folyamat jóval bonyolultabb ennél. Braudel például amellett érvel, hogy a 11. századtól kezdődően a termőterületek, művelhető szántóföldek és gyümölcsösök növekedésének következtében először a falvak kezdenek fejlődni, következésképpen a vidéki népesség nem csupán növekedni kezd, hanem a falu privilégiumai mintegy megágyaznak a kialakuló városi privilégiumoknak.
Szerinte„a városok a falvakkal egyetértésben növekednek, a határozott körvonalú városjog a falucsoportok közösségi privilégiumaiból fejlődik ki. A város gyakran nem egyéb, mint a falu anyagának újra
való felhasználása, átgyúrása. Frankfurt topográfiájában (Frankfurt jelentős mértékben megőrzi falujellegét egészen a XVI. századig) számos utca elnevezésében tovább él azoknak az erdőknek, magányos facsoportoknak, mocsaras területeknek az emléke, amelyek között kifejlődött a város” (Braudel
1985: 514). Hajnal is hasonlóképpen fogalmaz: „az igazi európai várostípus, amelynek a céhszerűség
volt az alapvető szervezete, észrevétlenül nő ki a földművelő nép kebeléből (…) A város szelíden leválik a földesuraság testéről, önállósul, gazdasági hatalommá lesz; ha az úr jogait megváltja, külön
politikai hatalommá is” (Hajnal 1988: 100).
6 Egy finomabb történeti elemzésben utalni kellene arra is, hogy a Földközi-tengeri medence, a
Mediterránium túlnyomó részét ekkorra már az arabok kerítik hatalmukba, s az egykori „Rómaitengerből” „Arab-tenger” lesz. Miképpen azt sem hagyhatnánk figyelmen kívül, hogy ez idő tájt az
európai térség már megtelik a népvándorlás kori törzsekkel (vö. Elias 1987: 458). És akkor a keletről
támadó magyarokról és az északról fenyegető vikingekről egy szót sem szóltunk, pedig a városba
költözést és a városfalak létesítését a velük szembeni hatékonyabb védekezés igénye is magyarázza.

152

Városi férfibeállítódások a középkorban
volságra lehet szállítani a gabonát, ezért fölgyorsul a vízimalmok építése, következésképpen
rohamosan fejlődik a malomtechnológia (gondoljunk csak az írásunk elején található mottóra!).7 És így tovább, és így tovább…
A városok és a régi földesúri rendi világ közötti szembenállás, valamint a társadalom befelé
terjeszkedése mellett e korszak következő lényegi sajátossága, hogy nem áll tömegesen rendelkezésre a hadifoglyok és a rabszolgák olcsó munkaereje. Így a szabad embereknek kell elvégezniük
azokat a tevékenységeket, amelyek az antik Rómában még a rabszolgákra hárultak (Elias 1987:
453–456). Ily módon a városba költöző és a földesúr hatalma alól fölszabadult polgárok érdekeltté válnak abban, hogy a kiváltságaikkal járó kötelezettségeik teljesítése és adójuk befizetése
után minél több maradjon nekik. Vagyis strukturálisan kondicionált, hogy a városi polgár tér-és
időbeli, társadalmi, technikai és gazdasági jellegű expanziós stratégiák alapján szervezi életét:
terjeszkedik, tervez, fejlődik, újít, halad; ezáltal a racionális, jövőirányult létezés, a fejlődésre
való beállítottság késztetettségei beállítódásának meghatározó összetevőivé válnak. Általánosabban fogalmazva: a városi polgár praxisa magában hordozza a modern társadalom megteremtésének föltételeit.
Nyilvánvaló, hogy ezek az expanziós stratégiák gazdasági célokat is szolgálnak. Elias nyomán
úgy is fogalmazhatunk, hogy a fönti strukturális kényszerek – láncreakciókat kiváltva – más
szférákra is kiterjednek: a függőségi láncolatok a kereskedelem és a gazdaság birodalmát is bekapcsolják az interdependenciák szövedékébe. Vagyis a 11–12. században lezajló kereskedelmi
forradalom, melynek részeként kialakul a gazdaságilag többé-kevésbé önálló kézműipar és kereskedelem intézményrendszere, szorosan összefügg azzal, hogy a „termékek cseréje több kézen,
hosszabb láncon megy keresztül”, vagyis „bonyolultabbá válik a csereaktusok szövedéke” (Elias
1987: 445). Ily módon új, kevésbé fejlett régiók is bekapcsolódhatnak az áruáramlás hálózataiba. Ebben a korszakban többé-kevésbé zavartalan az áruforgalom (illetve a kereskedők karavánjai egyre inkább képesek megvédeni magukat a rajtaütésszerű támadásoktól), a nyereség
növekszik. És míg korábban inkább kisebb tételekben ritka árukkal kereskedtek, és így tettek
szert nagy nyereségre, a 11. század után már nagyobb tételben és nagyobb távolságokra is kereskednek kisebb haszonnal, ám hatalmas nyereséggel. A fejlődés motorja a posztó- és a textilipar,
melynek alapja a juhtenyésztés és a gyapjúszövés, mivel viszonylag egyszerűek a szerszámok,
továbbá a nyersanyag és a termék alapvető szükségleteket elégít ki, és szárazföldön és vízen
egyaránt könnyen szállítható.8 Ennek eredményeként növekszik a városi tömegfogyasztás, bővül a választék, és minden jel arra mutat, hogy ez a kereslet tovább bővíthető – mind az elit,
mind a közép-, mind az alsó társadalmi csoportok körében. És immár nem csupán a vízparti

7 Itt említhetjük meg azt is, hogy a 11. századtól terjed el az új, nehéz „barázdaeke”, mely a római
korból származó könnyű „túróekével” szemben jóval mélyebb barázdát szánt, s így porhanyósabbá
teszi a földet. Ezáltal a kötöttebb talajok is megművelhetők lesznek – vagyis hatalmas területeket
vonnak be a mezőgazdasági termelésbe. Ehhez járul a páros fogatolás új módja is, azaz hogy két pár
ökröt vagy lovat fognak a barázdaeke elé a vállra szerelt hámba.
8 A „lábítós szövőszék” föltalálásának köszönhetően a szövőipar termelékenysége jelentősen növekszik,
mivel ennek az újításnak köszönhetően lehetőség nyílik a termékek szabványosítására. Rengetegen
dolgoznak a textiliparban, pl. a csaknem ötvenezres lakosságú Gent lakosságának fele közvetlenül
vagy közvetve a textiliparban dolgozik (s így van ez egész Flandriában) (Granasztói 1980: 20).
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városokban, hanem a belső területeken is születnek kereskedelmi központok, ahol rendszeresen
heti piacokat és vásárokat tartanak. Röviden: megteremtődnek a piaci működés feltételei.
És ami elkerülhetetlen: megerősödik a pénz iránti igény. Mindez azért jelentős, mivel a
„pénz valójában a társadalom szövedékének megtestesülése, azon csereaktusok és emberi láncolatok fonatának szimbóluma, amelyekbe valamely jószág lép, mikor végighalad természetes állapotától a fogyasztásig vezető úton. Csak akkor van rá szükség, ha a cseretársadalmon belül
hosszabb láncolatok alakulnak ki – tehát meghatározott népsűrűség, nagyobb társadalmi összefonódás és differenciálódás esetén” (Elias 1987: 445). Nagy Károlynak a 9. század elején bevezetett, ezüstpénzen alapuló pénzreformja évszázadokig fennmarad ugyan, ám a 13. század második felében Flandriában elkészül a saját veretű aranypénz, valamint a váltópénz, a vásári váltó,
egyértelműen jelezve a „csereláncolatok láthatatlan szövedékének” bonyolódását (Elias 1987:
448). Fejlődésnek indul a nemzetközi bankrendszer is: tőkeigényes vállalkozások születnek, és
a 12. századtól elterjed a hitelrendszer is (Granasztói 1980: 12–13). Lille-i Alan, a nagy presztízsű teológus (akivel már találkoztunk az előző fejezetben (vö. Hadas 2016b: 122), ezért már
így fogalmazhat a 12. század elején: „manapság nem Ceasar, hanem a pénz a minden” (idézi
Braudel 1985: 514).

… És a céhek
A föntiekben vázolt fejlemények, mindenekelőtt a 11–12. század fordulóján bekövetkezett kereskedelmi forradalom azt is eredményezi, hogy – miképpen utaltunk rá – a városokban növekszik az igény és a fizetőképes kereslet egyes fogyasztói javak iránt (élelmiszerek, ruhaneműk,
szerszámok, stb.), amelyek kielégítésére viszonylag kis befektetéssel lehet létrehozni egy-egy
családi műhelyt.9 Ebben a helyzetben jönnek létre a céhek, vagyis a kereskedők és kézműves
mesteremberek eskü révén szentesített közösségei, melyek a tagok „közös érdekeit” és céljait
hivatottak képviselni. Törvényesen bejegyzett, elismert és hosszú távon létező szervezetek ezek,
amelyek a termelés és a kereskedelem számos szférájában tevékenykednek (tehát egyaránt jelen
vannak a helyi és a távolsági kereskedelemben).
„A falakon belül a munkát illetően (nem nagyon merünk egyszerűen ipart
emlegetni) mindent úgy rendeztek el, és mindennek úgy kell lennie, hogy megfeleljen a céheknek; ezek kizárólagos, hézagtalan, harapós kíméletlenséggel védett monopolhelyzetet élveznek pontosan körül nem írt határok között, amiből könnyen
támadnak nevetséges érdek-összeütközések. A városi hatóságok nem mindig tartják kezükben a gyeplőt. Miután a pénz is beleszól, előbb vagy utóbb eltűrik, hogy
nyilvánvaló, elismert, tiszteletbeli kiváltságos helyzetek keletkezzenek, amelyeket a
pénz vagy a hatalom szentesít” (Braudel 1985: 521; az én kiemelésem: HM).

9 Hajnal István úgy fogalmaz, hogy „Európában a műhely és az íróasztal vezeti a társadalmat” (Hajnal
1988: 110).
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A céheknek alapvetően két típusa van: az egyik az általában magasabb presztízzsel rendelkező kereskedelmi céh, a másik a kézművescéh. Ez utóbbiak szakmák szerint szerveződnek (pékek, mészárosok, gyapjúfonók, kovácsok stb.), és általában az egyes városokban létező családi
kézműves műhelyek tulajdonosainak hálózatát alkotják. Tágan definiált érdekeik és céljaik az
esetek túlnyomó többségében kiterjednek az élet(vitel) szociális, oktatási, vallási és politikai
dimenzióira is, mi több, együtt járnak egyéb ilyen jellegű szervezetek létesítésével is. Kétségtelen, az urbánus középosztályon belül is erős hierarchia létezik vagyon, származás, presztízs,
munka jellege (higiénikus vagy sem, jár-e zajjal vagy környezetszennyezéssel, stb.), a városi hatalomban való részvétel és még számos egyéb szempont alapján. Általában a kereskedők korábban alapítják meg céhüket, mint a kézművesek, és ebből, valamint nagyobb vagyonukból és a
munkájuk intellektuálisabb jellegéből adódóan többnyire magasabban helyezkednek el a városi
hierarchiában. Ugyanakkor a stratégiai és nélkülözhetetlen termékeket gyártó kézművesek (pékek, mészárosok, gyapjúfonók, kovácsok stb.) adott helyen jelentős presztízsre és hatalomra
tehetnek szert. Megjegyzendő, hogy jelentősek a regionális különbségek is, továbbá a határ
korántsem vonható meg egyértelműen a kereskedők és a kézművesek között, hiszen számos
kézműves maga is részt vesz az alapanyagok vagy akár a késztermékek beszerzésében, illetve értékesítésében.
Általában az azonos vagy hasonló szakmai csoportokhoz tartozók (például lakatosok, pékek,
sarkantyúsok, kardcsiszárok, páncélgyártók stb.) hoznak létre közös szervezetet, de előfordul az
is, hogy adott helyen egyes iparosok nemzetiségi alapon tömörülnek. A leggyakoribb, hogy az
egymás tőszomszédságában élő és rokoni viszonyt ápoló mesteremberek alapítanak szervezetet,
szabályzatokba foglalva a gyártás, az együttműködés és a kereskedés alapelveit és szabályait. Fő
céljuk a konkurencia kiszűrése, a külső és belső verseny intenzitásának csökkentése, valamint a
megbízható, kiszámítható, fenntartható és kiváló minőség létrehozása:
„A céh nem közös vállalkozás, közös részesedéssel, hanem csak szabályozó testület, amelyben minden mester magának dolgozik, a maga személyies teljesítményére korlátozva, tehát bármily nagy vásárlóközönségre is tehet szert, nem a tömeggyártással, hanem mindig csak a jobb minőséggel, az anyag finomabb,
elmélyülő feldolgozásával emelkedhet ki társai közül, tehet szert polgári jólétre”
(Hajnal 1988: 100–102; az én kiemeléseim: HM).

A kereskedelmi céhek szintén a tagok érdekvédelmét és a protekcionizmust tűzik zászlajukra: mindennél fontosabbnak tartják helyi piacaik megtartását és lehetőség szerinti bővítését,
valamint a korlátlan versenyből adódó kockázatok minimalizálását. Sajátosságuk, hogy – különösen Európa északi részén – alkalmasak a kooperációs szellem hálózatba szervezésére. Ennek
talán legismertebb példája a Hanza-városok ligája, ez a többé-kevésbé harmonikusan működő
nemzetközi konföderáció, mely a 13. század végétől nem csupán a balti-tengeri kereskedelem
szabályait alakítja, hanem meghatározó intézmény lesz a német városok igazgatási-hatalmi életében is (ebben szerepet játszik a császár és a többi világi szuverén viszonylag gyönge autoritása).
Mindenfajta céh működésének jellemzője, hogy folyamatosan differenciálódnak: például a jó
minőségű kenyeret sütő fehér (müttel) pékek elválnak a fekete lisztet feldolgozó, silányabb
terméket létrehozó (wechter) fekete pékektől. Vagy a korábban egységes kovács szakmából
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megszületnek a szegkovácsok, a fegyver-, páncél- és kardkovácsok, a puska-, tüzér- és ágyúmesterek, az ólomöntők, a salétrommesterek, a sisakosok, az íjgyártók és a sarkantyúkészítők –
hogy a kovács mesterségből létrejött több tucatnyi specializáció közül csupán néhányat említsünk (vö. Szulovszky 2005: 149).10
A céhek oktatási intézményként is működnek: az elismert szakmai tudással rendelkező mesterek inasokat fogadnak, akiket viszonylag hosszú idő (háromtól akár kilenc évig terjedő periódus) alatt kiképeznek, és elsajátíttatják velük a mesterség titkait, alapfogásait. Ha a jelölt megfelel a követelményeknek, szerződtetése az erre az alkalomra összegyűlt többi mester
nyilvánossága előtt történik, melynek során ünnepélyesen rögzítik a szerződés feltételeit. Alapesetben a mester apai és családfői fennhatósága alá kerülő tíz-tizenkét éves legények éveken
keresztül a mester családjával együtt élnek, teljes ellátást kapnak, és mindezért cserébe ingyen
dolgoznak a műhelyben és a boltban. Egyes értékes szakmák esetén az inas szülei akár fizetnek
is azért, hogy gyermeküket egy neves mester inasként felfogadja. A megállapodás valamennyi
pontját bejegyezik a céhkönyvbe; e pontokat ezután egyik fél sem szegheti meg. Az inasévek
leteltével a mester ismét a céh mestereinek nyilvánossága előtt szabadítja fel a tízes éveinek második felében járó tanítványát, aki a sikeres vizsgát követően céhpecsétes igazolást (vagyis bizonyítványt) kap arról, hogy elsajátította szakmájának fortélyait. Ezt követően az inas céhlegén�nyé válik, aki szabadon dönthet arról, hogy mesterénél vagy máshol folytatja-e munkáját,
amelyért immár fizetést kap. Amennyiben a céhlegény úgy dönt, hogy máshol próbál szerencsét, vándorolni kezd, részben a legényévek meghosszabbítása, részben új szakmai fogások elsajátítása végett. A vándorlás szabályai – hasonlóan a céhes lét egyéb dimenzióihoz – pontosan
meghatározottak.11 Amikor aztán a legény néhány év múlva elkészíti mesterremekét, és azt
szigorú bírálat és értékelési folyamat után a céhmesterek elfogadják, végre megkaphatja pecsétes
mesterlevelét.
A mester kvázi apaként jelenik meg ebben a viszonyban, akivel szemben az inas és a céhlegény a legnagyobb tisztelettel köteles viselkedni.(Az inas a céhlegénynek is tisztelettel és engedelmességgel tartozik, melynek pontos indikátora, hogy számos céh szabályzata előírja, hogy az
inasnak kell megvetnie a céhlegény ágyát, mi több, hetente egyszer köteles a legény lábát is
megmosni!) A legények csak akkor kaphatják meg a mesterré válásukhoz nélkülözhetetlen céh-

10 Egy-két további jellemző adat: a 14. századi Londonban csupán a textilkereskedők húsz foglalkozási
alcsoportra oszlanak; 1363-ban Nürnbergben 1200 mestert tartanak nyilván, akik 50 foglalkozási
csoportba tartoznak. 1358-ban Gentben 13 383 mester található a nyilvántartásban, akiknek több
mint 55%-a (7488 fő) a textiliparban dolgozik (vö. Nicholas 1997b: 203–204).
11 „A vándorúton lévő céhlegény egy idegen városba megérkezve általában a szállásra ment (…). Ezután
a mesterségéhez tartozó céh két mesterének kötelessége volt felkeresni őt, kikérdezték származásáról,
utolsó tartózkodási helyéről, majd a legény számára műhelyt és munkát kerestek. A találkozó ideje
alatt elfogyasztott bor árát a mesterek állták. A munkába állás előtt a szaktudását bizonyítania kellett
leendő mestere előtt, ezért egymás kölcsönös kiismerésére a céhszabályok általában két hét próbaidőt
rendeltek el. Ez idő alatt kapcsolatukat mindkét fél fölbonthatta. Ha a legény a próbaidő után megmaradt mesterénél, már csak két hét felmondási idő után távozhatott. A mester legényének napi háromszor étkezés, s a szakmától és céhtől függő fizetés járt. Ha a városban az adott szakmának működött
legénycéhe, abba tartozott belépni, és köteles volt a legénytársakat társpohárral, vagyis borral is megvendégelni” (Szulovszky 2005: 129; az én kiemeléseim: HM).
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pecsétes igazolást, ha kenyéradó mesterük jó magaviseletüket írásban igazolja. A legények csak
a mester előzetes beleegyezésével tölthetik házon kívül az éjszakát, és ha ezt nem tartják be,
egész heti bérüket is kockáztathatják. A fegyverviselést is szigorúan tiltják, sőt, a 15. századi
Londonban a köztéri futballozás sem engedélyezett. Ha valaki mégis megszegi az előírásokat,
nem csupán komoly pénzbírságra ítélhetik, hanem kalodába is zárhatják, a visszaesőket pedig
börtönbüntetéssel vagy – súlyosabb esetben – száműzetéssel büntethetik (Velich 1998: 193). A
legények
„nem mehettek el hétköznap este tetszés szerint, nem maradhattak ki a munkából, mert ezekből a mesternek kára származhatott; a kárt a legénynek meg kell
téríteniük. Magaviseletükre is ügyelniük kellett, nem kártyázhatnak és kockázhatnak az utcán, kocsmában, nyilvános helyen. Pénzbüntetés járt azért is, ha polgári
mivoltukat sértve kabát, harisnya nélkül mentek utcára, vagy ha tisztességes embernek nem adták meg a kellő tiszteletet, és ha a legény a legényt süvege megemelésével nem köszöntötte. Hitvány emberek társaságában nem mulatozhattak, nem volt
szabad asztalt ütögetni, kurjongatni, bort kilöttyinteni” (Szulovszky 2005: 129; az
én kiemeléseim: HM).

A gazdasági és oktatási feladatok mellett a céhek vallási, szociális, politikai, sőt, katonai tevékenységet is végeznek; szentet választanak, templomba járnak, és ha telik rá, kápolnát is építenek maguknak. Gondoskodnak tagjaik temetéséről, az elszegényedettek, az árvák és az özvegyek támogatásáról, és rendszeresen vacsorákat, bálokat és egyéb ünnepi rendezvényeket
szerveznek. Emellett aktív szerepet töltenek be a városi önigazgatási és politikai szervezetekben,
és ha a szükség vagy a hadi helyzet úgy kívánja, részt vesznek a város katonai védelmében is:
őrjáratokat szerveznek, s önkéntes munkát is végeznek mind szociális, mind a város érdekét
szolgáló stratégiai-infrastrukturális fejlesztésekben.
A céhek irányítása egy bonyolult, erősen hierarchizált, nagy hatalommal bíró, gerontokrata
bürokratikus testület fennhatósága alá tartozik:
„A céh élére rendszerint a rangidős mestereket állították, vagyis őket választották
céhmesterré. A céhmester irányította a szervezet ügyeit, és ő kezelte a céhkasszát is.
Ő hívta egybe a céhgyűlést, ő vezette a tárgyalásokat, céhhatározatokat kezdeményezett, és ő képviselte a szervezet érdekeit a céhen kívül is. (…) Az újonnan
megválasztott céhmester átvette a céh pénztárát a leköszönő céhmestertől. A kassza
átadásakor pontosan feljegyezték, mennyit adott át a régi elnök pénzben és követelésben és egyéb értékekben. (…) A legények felett álló atyamesterek ugyancsak a
céhek idősebb tagjai közül kerültek ki. Ha a városban nem volt szállás, az ide érkező legény az atyamestert kereste fel. (…) Fontos szerep jutott a mívlátómesternek
(sic!). Őt szintén az idősebb tagok közül választották ki (…): ő ellenőrizte a város
piacán megjelenő termékeket, felülvizsgálta a portékák nagyságát, súlyát és minőségét is. Megbízatása elsősorban a kontármunka kiszűrésére és a városba behozott
áruk ellenőrzésére vonatkozott. A mívlátómesterek (…) főszerepet játszottak a legények mesterremekének értékelése alkalmával is” (Szulovszky 2005: 131; az én
kiemeléseim: HM).
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Az irányító testület különféle szankcionálási eszközökkel rendelkezik: büntetéseket róhat ki
a szabályokat megszegőkre, a kontárokkal dolgoztatókra, az illegális módon kereskedőkre, a
nem illedelmesen viselkedőkre. A büntetés lehet anyagi jellegű, de előfordulhat kézlevágás, sőt,
súlyos esetben halálbüntetés kiszabása is. Akinél például büdös vagy kukacos húst találnak, elkobozzák az áruját, majd a harmadik ilyen eset után bírságra kötelezik, és egy meghatározott
időre (először egy hónapra) fölfüggeszthetik árusítási jogát. Ha egy gyapjúszövő hamis szőttest
készít, minden ingó vagyonával fizet. Az a rőfkészítő pedig, aki vérrel szennyezett ruhát vásárol
meg és dolgoz fel, akár az életével fizethet (Szulovszky 2005: 123–124.)12
A ceremoniális alkalmakat a céhek mindenekelőtt presztízsük megjelenítésére és a többiek
túllicitálására használják: a ruhákra, élőképekre nem sajnálják a pénzt, az ünnepi vacsorák fogásai pedig királyiak színvonalúak.13 A londoni bőrkereskedők például száz shilling értékű fáklyával vonulnak föl Corpus Christi napján. A nagyobb londoni céhek bevételeik számottevő hányadát fordítják korszerűsítésekre, így például kémény- és csatornaépítésre, illetve további
szépítésekre és új dísztárgyak vásárlására. Faliszőnyegek, serlegek, tálak, sótartók, asztalterítők,
tollpárnák és szalvéták egyre bővülő sora jelzi a leltárakban a céhek vagyonosodását. Az üvegezéshez hasonlóan a kövezések is rendszeresen szerepelnek a számlakönyvek kiadási rovataiban.
Kertjüket is szépítik, szőlőtöveket és rózsákat ültetnek, kutat építenek, trágyáztatnak, fényes
banketteket rendeznek; a bőrkereskedők újraaranyoztatják a céhingatlan halljában lógó angyalt, és erről ugyanolyan büszkén számolnak be évkönyvükben, mint a borkereskedők, akik
igen nagy becsben tartják a királytól kapott hattyútartási jogukat. Egyes céhek kápolnákat építenek, vagy ha erre nem telik, saját oltárokat emelnek, és a tehetős mesterek még életükben
gondoskodnak arról, hogy halotti toruk és gyászmiséjük minél emlékezetesebb legyen (vö.
Velich 200–206):
„Ulmban például minden céhnek hármasan összehajtogatott, szárnyasoltárképszerű cégtáblája van, a külső két szárnyon a mesterség jellemző jeleneteinek az ábrázolásával. A középsőn, mint valami értékes családi albumban, megszámlálhatatlan apró arckép idézi a századok folyamán egymást követő mesternemzedékeket”
(Braudel 1985: 521; az én kiemelésem: HM.).

12 Velencében a céhfelügyelők évente legalább kétszer minden műhelybe ellátogatnak. Kémeket is alkalmaznak, akik információt gyűjtenek a kontárokról vagy a szabályzat bárminemű megsértéséről. A
velencei gyapjúfonók céhe e célra fizetett független felügyelőt alkalmaz hat munkatárssal, plusz számos informátorral. Súlyos esetekben a felügyelőnek jogában áll végtaglevágást, sőt, akár halálbüntetést is kiszabni a bűnösökre (vö. Nicholas 1997b: 230)
13 „A kiváltságlevél, a pecsét és a címer megszerzése után a céh szabályzatának megfogalmazása és leíratása – ehhez új könyv beszerzése, borítása, gyakran lakattal való ellátása, megírásához írnok alkalmazása –, majd elfogadtatása és becikkelyezése következett, mely további jelentős tételt képezett a számlakönyvek kiadási oldalán. Mindezen drága pénzért nagy fáradsággal beszerzett okmányokat féltett
kincsként a céh lelakatolt ládájában őrizték, s a láda kulcsát nagy körültekintéssel a céhvezetőkre
bízták. Ha a négy közül egyetlen kulcs is eltűnt, akkor azonnal új lakatot készíttettek, nehogy azok
illetéktelen kezekbe kerüljenek. Ugyancsak nagy tisztelet és becsület övezte a céh egyenruháját, egyrészt mert egyenruha varratását a londoni másfélszáz céh közül alig harminc engedhette meg magának, (…) másrészt a libériás céheken belül viselésére a privilegizált kisebbségnek is gyakran 10-15
évet kellett várni” (Velich 1998: 189; az én kiemeléseim: HM).
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Polgárok kontra lovagok és klerikusok
Elérkezett a pillanat, hogy a társadalmi praxisban intézményesülő, nem tudatosan átvett maszkulin habituális mintázatokra koncentráljunk – ismételten emlékeztetve arra, hogy a „középkor
férfikor” (Duby 2000: 11). A következőkben igyekszünk figyelembe venni az új körülményekből és társadalmi föltételekből, valamint a korábban intézményesült, hegemónnak tekinthető
maszkulin mintázatokból származó hatásokat és ellenhatásokat is. Háromféle, analitikusan elkülönített kontextusban vizsgálom az urbánus maszkulin habitus összetevőit: a lovagok, a klerikusok, valamint a városi világ intézményeinek összefüggésrendszerében. Az első kettő inkább
(mély)történeti, a harmadik a kortárs jelenének összefüggésrendszerébe illeszti a tárgyat. Kezdjük Fernand Braudel gondolataival, aki a mi tárgyunk szempontjából is lényegi állításokat tesz
a városi lét diszpozíció-kondicionáló jelentőségét illetően:
„Új gondolkodás, új észjárás keletkezik, nagyjából a még bizonytalan nyugati
korai kapitalizmus gondolkodásmódja: szabályok, lehetőségek, számítgatások,
meggazdagodás és életművészet együttese. Egyúttal játék és kockázat is: a kereskedők nyelvének kulcsszavai – fortuna, ragione, prudenza, sicurta (szerencse, józan
ész, óvatosság, biztonság) – határozzák meg azokat a kockázatokat, amelyekre előre fel kell készülni. Természetes, hogy immár nem lehet nemesurak módján kényelmesen élni, nagyjából annyira emelni a bevételeket, hogy egyensúlyban legyenek a kiadásokkal: a bevételekhez kell igazodni. Aztán történjen, aminek történnie
kell! A kereskedő takarékosan bánik a pénzével, bevételeihez igazítja kiadásait,
hozamukhoz a befektetéseit. A homokóra megfordult, és jó irányba állt. A kereskedő az idejével is takarékoskodik: már halljuk is, amint ezt mondja: chi tempo ha
et tempo aspetta, tempo perde [akinek ideje van, de vár, időt veszít], azaz: time is
money” (Braudel 1985: 517; a bold kurziválttal szedettek az én kiemeléseim:
HM).

Amikor Braudel úgy fogalmaz, hogy „új gondolkodás”, „új észjárás” keletkezik, akkor tulajdonképpen a jelen gondolatmenet egyik fő tézisét fogalmazza meg a maga fogalmaival (azért
csak „tulajdonképpen”, mivel arról már nem ír, hogy ez az új gondolkodás és észjárás mindenekelőtt az adott körülmények között kikristályosodott maszkulin beállítódások jellemzője).
Vagyis e fenti idézet pontosan utal arra, hogy a középkori városban kikristályosodik egy újfajta
ellenhegemón habitus, melyet urbánus maszkulinitásnak nevezhetünk. A városi polgár habituális
centruma és ez alapján szerveződő életvitele a fegyelmezett teleologikus racionalitás, a takarékosság, az előrelátás, az alkalmazkodási és együttműködési készség, a közösségi felelősségérzet
belsővé tétele, a korporatív szellem, vagyis a közös célok érdekében kifinomult módon és szakszerűen együtt munkálkodó férfikötődések köré épül. Ez a beállítódási mintázat élesen szemben áll a
hegemón lovagi formákkal (ez Braudel szövegében is világos, amikor azt állítja, hogy „immár
[azaz e komplexebb integrációs szinten] nem lehet nemesurak módján kényelmesen élni”).
Ugyanakkor – és erről sem Braudel, sem Elias nem ír – az urbánus habitus számos elemében
hasonló az ellenhegemón klerikus maszkulinitáshoz. Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a szerzetesi maszkulinitásformák beállítódási mintázatainak bizonyos elemeit át is veszi (noha, mint
az alábbiakban látni fogjuk, azért nem árt az óvatosság ezzel az állítással kapcsolatban).
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A korábbiakban (Hadas 2016a, 2016b) kifejtettük, hogy a lovag otthona, tevékenykedésének színtere, élettere az uradalom, a vár, olykor a kastély s az ezeket az épületeket övező, őserdőkkel és mocsarakkal tagolt, vadak által belakott, ismeretlen veszélyekkel fenyegető természet.
Ez az otthon, mint Eliastól tudjuk, őrtorony, erődítmény, valamint támadó- és védekezőfegyver
egyszerre. A lovagok élete, mivel a természet közegében léteznek, erősen függ az évszakok változásától: az ősz beálltával egy jó félévre vissza kell húzódniuk váruk vagy kastélyuk falai közé,
hiszen ilyenkor sem háborúzásra, sem lovagi tornára, sem vadászatra, sem mezőgazdasági munkára nincs lehetőség. Mint láttuk, a lovag másképpen viselkedik otthonában, felesége és udvartartása környezetében, mint harci portyázásai során. Azt is megállapítottuk, hogy az életkor,
mindenekelőtt a házasságot megelőző nőtlen, valamint az azt követő nős állapot is jelentős
különbségeket alakít ki a férfiak életében.
A klerikus élettere részben fedi a lovagét. Egyes szerzetesrendek a városoktól távol, de legalábbis azoktól függetlenül léteznek. A ciszterciták létesítményei a vidékhez tartoznak (szemben
a bencésekével, amelyek inkább a családhoz kötődnek – vö. Southern 1987: 324), és alapvetően
bizalmatlanul tekintenek a „bűnös városokra”: statútumaik megfogalmazzák, hogy monostoraikat messze kell telepíteni a városoktól és a kastélyoktól (ennek némileg ellentmond, hogy a 13.
század közepén kollégiumot létesítenek Párizsban.). Ugyanakkor a kolduló rendek az egyetemi
városok közepén, a skolasztika központjaiban kezdik tevékenykedésüket, és terjeszkedésük során is előszeretettel költöznek a városok centrumába. Ám bármelyik rendről legyen is szó, életterük abban a tekintetben eltér a lovagokétól, hogy a szerzetesek a regula által előírt monoton,
fegyelmezett rendben élik életüket, napjaikat szigorú önmegtartóztatásban töltve. Vagyis –
szemben a lovagokkal – a szerzetes inkább statikus életet él, és nemigen mozdul ki az imádság
házából, illetve az azt övező birtokról; a monostorban egy közösség alkalmazkodó tagjaként
létezik, és életvitelét a túlvilági üdvözülést célzó racionális teleológia vezérli.
A lovag a harc és a háború szakértője, aki az ellenség legyőzését, foglyul ejtését és megölését
tekinti élethivatásának. Háború és vadászat, esetleg lovagi torna – e tevékenységek köré szerveződik élete; megszokta a bizonytalanságot, és igyekszik megragadni az archaikus libidó
dominandi kiélésére szolgáló alkalmakat. Fő munkaeszközei a különböző fegyverek (kard, dárda, tőr stb.), illetve harci kellékek, amelyek a harci hatékonyságot növelik (pl. a ló) vagy a sebesülést hivatottak megakadályozni (páncél, sisak, kesztyű, és így tovább). Ezzel szemben a klerikusok a vallási szövegek tanulmányozásában, az imában, a regulákban kikristályosodott
tevékenységekben lelik meg életük, küldetésük végső célját és értelmét. Uralkodnak magukon,
elfojtják agresszív késztetéseiket; munkaeszközeik a szent szövegeket tartalmazó könyvek, illetve
a rituáléhoz szükséges kellékek. További jelentős különbségként fogalmaztuk meg azt is, hogy
míg a lovag kevésbé kényszerül követni a hosszú távon fennmaradó, a halálig kötelező érvényű
közösségi férfiszolidaritás normáit, addig a szerzetesek életét a férfikötődés szoros hálói fonják
egybe, hiszen valamennyien alávetik magukat a nagy közös ügynek: istenük szolgálatának és a
túlvilági üdvözülés reményének, és ezért lemondanak a világi örömökről, családról, asszonyról,
férfibravúrokról és férfikalandokról.
A föntiek alapján megállapítható, hogy a városi ember léte, habitusa és praxisa közelebb áll
a klerikushoz, mint a lovaghoz, noha azért számottevő különbségek találhatók az urbánus-klerikus összehasonlítás során is. Kezdjük a színtérrel! A városi élettér csaknem valamennyi elemében eltér a lovag által belakott világtól. S noha a városi patríciuselitet sok helyen a lovagi gyö160
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kerű, illetve lovagi ranggal rendelkező nemesek alkotják, az ő városi életvitelük már jelentősen
különbözik a vidéki lovag életmódjától. A városi palota már nem őrtorony és nem erődítmény,
ahonnan portyákra lehet indulni, hanem egy többé-kevésbé biztonságos, kiszámítható, stabil és
állandó élettér (mely más típusú veszélyeket – bűnözés, járványok, tűzvészek stb. – persze magában hordoz). És ha van is őrtorony, fal és erődítményjellegű létesítmény a városban, az immár
nem az egyes lovag családját és háza népét, hanem az egész közösség védelmét szolgálja. Vagyis
ez utóbbi esetben az élet színtere nem a ritkán lakott és betöretlen vidék, hanem egy sűrűn lakott, falakkal körülhatárolt, szűkebb életteret biztosító, az alkalmazkodás kötelezettségét mindenki számára előíró környezet.
A relatív bezártság kevésbé szokatlan a szerzetes számára, noha a zajos és túlcsorduló városi
miliő radikálisan eltér a monostor csöndes, szemlélődő világától. Ez egy jelentős különbség a
városlakó és a szerzetes életvitele között: jóllehet mindkettő közösségben él, a városlakó nem a
hasonlók között tölti napjait, miként a szerzetes, hanem arra kényszerül, hogy megtanuljon,
mégpedig többé-kevésbé pacifikált módon, együtt létezni és együttműködni másféle, más társadalmi csoportokhoz tartozó emberekkel. Vagyis míg a szerzetes egy befelé zárt, homogén
közösség tagja, addig a városlakó egy heterogén közösség része. Nem is lehetne más, hiszen a
szoros szomszédsági viszonyok és az élet valamennyi dimenzióját átható társadalmi differenciálódás kényszerei nem tesznek számára lehetővé egyéb alternatívát: alkalmazkodnia kell, ha akarja, ha nem, máskülönben párialét vár rá.
Ha a három csoport tevékenységeit hasonlítjuk össze, ismét azt állapíthatjuk meg, hogy a
városi létezés által megkívánt polgári habitusformák és társadalmi gyakorlatok közelebb állnak
a klerikuséhoz, mint a lovagéhoz. Az urbánus maszkulinitást példaértékűen inkorporáló kereskedők, mesteremberek, kézművesek vagy hivatalnokok a munkaszervezetbe beilleszkedő, racionális, elmélyült és szakszerű munkafolyamat fegyelmezett elvégzésére szocializáltak. Társadalmi praxisuk, tevékenységük esszenciája az önmegtartóztatás: az urbánus férfi életének
valamennyi dimenziójában erőszakos késztetései elfojtására kötelezett. Tisztában van azzal,
hogy ő csupán egy kis rész a nagy egészben: ismeri korlátait, lehetőségeit, kilátásait. Ugyanakkor azt is tudja, hogy a közösségi létezésből fakadó korlátok, lehetőségek és kilátások egyúttal
saját maga és családja biztonságának és jövőjének garanciáját képezik. Az erőszakot csak szélsőséges, háborús esetben alkalmazza, amikor városát vagy a kereskedelmi szállítmányt kell védelmeznie.
A folyami vagy szárazföldi úton termékét szállító kereskedő azért utazik konvojban, és azért
hord fegyvereket, hogy megtudja védeni önmagát és javait a rátámadó rablóktól, rablólovagoktól. Ám ő jó eséllyel csak a városától, otthonától távoli, nem mindennapi helyzetekben, vagyis
idegenben kényszerül fegyverhasználatra. E példa pontosan szemlélteti, hogy a civilizáció folyamata évszázados ciklusidejű átalakulás, és a lovag által megtestesített erőszak nem tűnik el egyik
pillanatról a másikra. És annak ellenére, hogy a városi létmód egyértelműen az erőszakkontroll
intézményesülését valószínűsíti, a városfalakon kívül még készenlétben kell tartani a
szituacionálisan releváns beállítódási mintázatokat. Mindehhez hozzátehetjük: nem csupán a
városfalakon kívül lehet szükség az archaikus libido dominandi diszpozicionális elemeire. A firenzei ciompik példája emlékeztethet bennünket arra, hogy a középkori városban is évszázadokon keresztül véres harcok dúlhatnak.
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A sűrű város és a habitustranszfer
Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon mi az oka annak, hogy az urbánus habitus közelebb áll
a klerikus habitushoz, első körben kézenfekvőnek tűnik, hogy az egyházi törekvések sikerében
keresendő a válasz. Korábban utaltunk arra (Hadas 2016b: 112–113), hogy az egyes rendek
számára nursiai Szent Benedek 6. századból származó regulája szolgál mintául. E regula meghatározó eleme, hogy „az életet szüntelen tevékenységben kell tölteni, és ennek a tevékenységnek
célja az, hogy engedelmességre tanítson”. Ez a regula gyakorlatilag a rendházban pater
familiasként uralkodó, Krisztus evilági helytartójaként létező apátnak való feltétel és késedelem
nélküli, alázatos engedelmeskedést jelenti. Azt is megfogalmaztuk: a középkori katolikus egyház deklarált célja, hogy ezek a hit- és életvitelszervező-elvek a laikusok körében is érvényesüljenek. És mint láttuk, ennek érdekében évszázadokon keresztül minden kényszerítő és csábító
eszközt bevetnek a jó példától a meggyőzésen és az intim szféra gyónás révén történő ellenőrzésén keresztül a rettenetes következményekkel járó elkárhozással való fenyegetésig (vö.
Hadas2016b: 110).
A középkorban a testületi hovatartozás kényszere jelenti az egyén számára a biztonságot; aki
semmilyen testülethez sem tartozik, az gyakorlatilag párialétre van kárhoztatva. A 9. század
előtti korai céh még elsősorban valamilyen szent védnöksége alatt álló vallási közösség, mely
„összejöveteleit a testvéri vigasz és derű jegyében tartja, biztosítja tagjait az élet gyászos eseményei ellen, és gondoskodik tisztes temetésükről. (…) Sok városban a conjuratio, vagyis az eskü,
hogy a tagok kölcsönös gyámolításra jóban-rosszban összetartanak, a szövetség lényeges eleme
volt. (…) A céhtestvérek rendszeres időközönként együtt lakmároztak, szabályzatokat dolgoztak ki mesterségük folytatására (…), kápolnákat építettek, gyászmise-alapítványokat tettek,
elemi iskolákat alapítottak – ezek voltak az ókor vége óta az első világi iskolák. (…) Egész életük
középpontjában a többi céhvel folytatott baráti vetélkedés volt. Ellenséges támadásokkor pedig testvériesen védelmezték a lakóhelyükhöz legközelebb eső bástyákat” (Mumford 1985:
257; a bold kurzívval szedettek az én kiemeléseim: HM).
A neves várostörténész szerint az esküvel megerősített céhes fogadalmak testvéri és baráti
viszonyokat létesítenek, amelyek alkalomadtán a város egészére is érvényesek. Más szóval, úgy
érvelhetünk, hogy az egyház üdvjavakat illető tudással kapcsolatos monopóliuma és e tudásmonopólium kitüntetett és kizárólagos jelentősége azt eredményezi, hogy az egyház által elvárt
tudás- és viselkedésformák beszivárognak a társadalmi létezés valamennyi dimenziójába, és
alapvetően strukturálják a laikus praxis legkülönbözőbb dimenzióit.(Ennek, mint korábban
láttuk – Hadas 2016b –, egyik legfontosabb eredménye a monogám házasság elterjesztése a
keresztény világban.) Ily módon az engedelmesség, a fegyelem, az erőszakkontroll és a teleologikus racionalitás különböző kombinációinak elegye meghatározó strukturáló tényezőként jelenik meg a középkori társadalom legkülönbözőbb csoportjainak habitusában és praxisában.
E hatások egyik szervezeti közvetítőjeként foghatjuk föl a vallásos testvériségeket, amelyek
modellként szolgálnak a korai foglalkozási céhek számára; az erre történő utalások később megjelenhetnek statútumaikban is. A ferrarai cobblerek 1112-ben kelt alapító okirata például explicit módon is hivatkozik az egyházi közvetítéssel szerveződő testvériségek modelljére (Nicholas
1997a: 136). Ám az alapító okiratokban megfogalmazott hivatkozás nélkül is egyértelmű, hogy
lényegében valamennyi városi foglalkozási szervezet a jótékonysági, illetve testvériségi férfiegye162

Városi férfibeállítódások a középkorban
sületek szellemét viszi tovább – még akkor is, ha a céh és a testvériségi egyesület többnyire önálló és egymástól független szervezeti egységként létezik.14 Általában ugyanis a céhtagság magával vonja a testvériségi férfiegyesületi tagságot is:
„S mivel a városi hatóságok gyakran használták a céheket a tagok ellenőrzésére
és adóztatására, a kézművesek külön testvériségeket létesítettek szociális és vallásos
célokra. A 15. századra Rouen és elővárosai 130, Avignon 100, Marseilles 40, Aixen-Provence és Arles 30 testvériséggel rendelkezett, mely számok minden esetben
jóval magasabbak voltak, mint a városban található foglalkozási céhek száma”
(Nicholas 1997b: 210. Az én fordításom: HM).15

Vagyis eme érvrendszer alapján úgy fogalmazhatunk, hogy a középkori katolikus egyház törekvései sikerrel járnak: a klerikus maszkulinitás diszpozicionális előírásai továbbterjednek, és bevésődnek a nem klerikus társadalmi csoportok viselkedési mintázataiba is. A városi világ közösségformái alapvetően a racionális férfikötődésen alapulnak, s mint ilyenek, ama szervezetek,
szerveződésformák révén közvetítődnek, amelyek egyházi alapításúak, egyházi referenciájúak.
Ilyenek a föntebb említett jótékonysági testvériségek (mint például a ferrarai), a férfitestvériség
szervezetei, amelyek részben megelőzik, részben keresztbe metszik a céhszerveződési folyamatokat. Más szóval: intézményi habitustranszfer valósul meg. Ennek lényege, hogy miközben az
egyes előírások tartalma megváltozik, pontosabban a túlvilági létre irányuló vallási konnotációk
zárójelbe kerülnek, és evilági tartalmakkal helyettesítődnek, a diszpozíciók többé-kevésbé változatlanul reprodukálódnak, intézményesülnek. Korábban megfogalmaztuk a szerzetesi lét
egyik paradoxonát, nevezetesen, hogy a szerzetes teleologikusan létezik, mivel az evilági aszkézis
révén a túlvilágon megszerezhető üdvjavakat veszi célba. E habitustranszfer lényege úgy is megfogalmazható, hogy az urbánus maszkulinitás esetében fönnmarad a praxis racionális teleológiája, csakhogy a klerikus számára érvényes túlvilági tartalmak helyét az evilági létben releváns
tartalmak veszik át. Ha tetszik, a beállítódás elemei az evilági tartalmakkal kapcsolatos társadalmi praxisban nyerik el legitim értelmüket.
E magyarázat meggyőző, ám kiegészítésre szorul. A kiegészítő tételt úgy fogalmazhatjuk
meg, hogy a katolikus egyház törekvése azért lehet sikeres, mert a sűrű város strukturális föltételei elősegítik a habitustranszfer érvényesülését. Nagyobb a tömeg, több a hatalmi fokozat, valamint az alá-, fölé- és mellérendelési viszonylat, folyamatosak a konfliktusok, bonyolult feladatok szabályozása szükségeltetik. Ám a város képes eme komplex viszonylatrendszer kezelésére:

14 A testvériségi férfiegyesületek mindenekelőtt a tagok temetésére, valamint bankettek és jótékonysági
célok támogatására létrejött önsegítő szervezetek. Emellett békéltető intézmények is, mivel a testvérek arra is fölesküsznek, hogy konfliktusaikat egymás között rendezik, és a békéltetési ceremóniára
fegyver nélkül érkeznek (vö: Nicholas 1997b: 209).
15 A francia céhek által alapított testvériségek nevei is igen árulkodók: St Anne, St Martin, St Philippe,
St Michel, Notre-Dame en Septembre, Notre-Dame de la Conception, és így tovább. Nicholas utal
arra a tényre is, hogy a testvériségek egyházkerületekhez és monostorokhoz vannak kapcsolva. Jellemző adat, hogy például a 14. század fordulóján Firenzében ötven, Velencében hetven templom található; a 14. században Firenzében 51, a 15. században 87 testvériséget alapítanak, míg Velencében
1360–1476 között 47 új testvériség létesül (vö. Nicholas 1997b: 210).
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„Nem vagyonos előkelőktől függő pártok harca irányítja a várospolitikát, hanem a generációkon át kifejlődött társadalmi-gazdasági struktúra kívánalmai;
szakértő, állandó hivatalnokszervezet. (…) Szerves pénzügyi, jogi és szociális ügykezelés keletkezik már a középkor végén s általánosodik az újkorban állami szabályozássá. Nem hatalmi- és érdekcsoportok tülekedés ez, hanem a számtalan polgári
existencia igényeinek szakszerű, intellektuális szabályozása. Szakértő, tanult bürokrácia vezeti már a várost; a céhek közül azok lesznek előkelőkké, amelyeknek mestersége intellektuális munkát kíván. (…) A mestereknek, céheknek s a városnak ez
az egybefonódó üzemisége a szervezést, szabályozást külön szakszerű feladattá teszi,
intellektuális módszereket, képzettséget kíván. Az írásképzettség már a középkor
végén polgári szükségesség” (Hajnal 1988: 105; az én kiemeléseim: HM).

Egy hasonlattal élve: míg a rendi társadalom struktúrájának lehetséges viszonyrendszere, a
relacionális környülállások potenciális variabilitása a kockajáték komplexitását éri el, addig a
városi társadalom struktúrájának potenciális variabilitása a sakk vagy a go-játék összetettségével
rendelkezik. Vagyis a rendi társadalomhoz képest a városban nagyságrendekkel bonyolultabb,
ráadásul sokkal szűkebb térben koncentrálódó, nagyságrendekkel bonyolultabb figurációk jönnek létre, és ezeknek a relációi alakítják a kötődéseket, a diszpozíciókat és ezáltal a társadalmi
praxist.
A kulcsszó itt a differenciálódás és a társadalmi tagolódás. A sűrű erőtér, a differenciálódott
társadalmi tér pacifikálja a habitusokat, és elősegíti az erőszakkontroll intézményesülését. A
városban sok különböző embercsoport él, akiknek alkalmazkodniuk kell egymáshoz. A nagy
térben, a tágas természetben érvényes viselkedési stratégiák és az agresszív, hegemón, elnyomó,
bekebelező, kizsákmányoló mintázatok immár nem működtethetők. Nincs mese, rá kell ébredni, hogy az alkalmazkodás és az együttélés kényszere elfojtásokkal, komplex idomulási kötelezettségekkel és erőszakkontrollal jár. A kutató számára mindez azt jelenti, hogy míg a feudális
viszonylatrendszer elemzésekor a habitusok relacionális pluralitása kapcsán elegendő volt a lovagnak a földesurához, az azonos rangú lovagokhoz és a nőkhöz fűződő viszonyára utalni (Hadas 2016a), a városi közegben ennél nagyságrendekkel komplexebb alakzatokat kell figyelembe
venni, amelyben az alkalmazkodóképesség, a sok kicsi elem összehangolásának és egyeztetésének kényszere lesz a mindennapi élet meghatározó eleme.
Ezek a városi körülmények, amelyek adottnak vett mintázatokként kondicionálják a racionális teleologikus létezést, az igazodásigényt, a kooperációszükségletet és az (ön)fegyelmezés
kényszereit, termékeny közeget jelentenek az egyházi célkitűzések megvalósítására. Elsősorban
a földrajzilag és társadalmilag fölfelé mobil, városba áramló rétegek lesznek azok, amelyek számára leginkább „jól jön” az elmélyült tevékenykedést az engedelmességgel, jövőirányultsággal
és kooperációs késztetettséggel szintetizáló elvárásrendszer. Ők azok ugyanis, akik életüket e
diszpozíciók alapján szervezve képesek lehetnek az újonnan szerveződő városi világ számára
kulcsfontosságú mintázatok mindenki számára előnyösnek bizonyuló integrálására, mely, hos�szú távon, egyúttal saját társadalmi pályájuk meredekségét (vagyis felfelé irányuló társadalmi
mobilitásukat) valószínűsíti. A diszpozíciók internalizálása az ára annak, hogy beilleszkedhessenek a városi világba. (Mindezzel strukturálisan homológ az a folyamat, amelynek során a lovag
elsajátítja az udvari társadalomban szükséges erőszakkontroll mintázatait.) Általánosabban fo164

Városi férfibeállítódások a középkorban
galmazva: a fölfelé irányuló társadalmi mobilitás föltétele a referenciacsoport habituális mintázatainak belsővé tétele. Ez a habitusok internalizációjának törvénye (Bourdieu 1979).
A sűrű városi létezés által meghatározott struktúrák kondicionálják a maszkulin habitus
újabb típusának belsővé tételét, mely eltér mind a lovagi, mind a klerikus habitustól. A korábbiakban kifejtettük (Hadas 2006a,b), hogy a rendi környezet szinte kiprovokálja, de mindenképpen nagyra értékeli, hogy házasságkötése előtt a fiatal lovag kitombolja magát (vagyis ne
érvényesítse az erőszakkontrollt). A rendi környezet azt is elvárja, hogy a lovag házasemberként
másképpen viselkedjék télen az otthonában családtagjaival, mint nyáron a háborúban az ellenségeivel; és természetesnek tartja azt is, hogy más kódok érvényesek a földesúrral, illetve a parasztemberrel való kommunikáció során. Az ilyen körülmények között létrejött szituacionális
strukturáló föltételeket neveztük részleges diszpozíciódrillnek, vagyis olyan beállítódás
kondicionáló tényezőknek, amelyek nem visszafordíthatatlanul, egész életre szólóan, hanem a
különböző interakciók logikájának engedelmeskedve, a habituselemek harmonizációja nélkül
határozzák meg a praxist. E modellben természetes, hogy a lovag egyik nap még vademberként
öldököl a csatatéren, a másik nap pedig térden állva olvassa föl az általa írott szerelmes verset
imádott hölgye pamlaga előtt. Ezért úgy fogalmazhatunk, hogy a lovag szituacionálisan kondicionált plurális habitussal rendelkezik. Vagyis az adott szituáció kényszereinek engedelmeskedve
egymással nem összehangolt, nem állandó és nem homogén habituselemek vezérlik cselekedeteit (ezt korábban úgy is megfogalmaztuk, hogy a lovagnak lehetősége van a diszpozicionális
lazításra).
Azt is kifejtettük, hogy a vallási tökéletességre törekvő klerikusoktól a környezetük elvárja,
hogy istennek tetsző módon létezzenek, vagyis hogy szerzetesi fogadalmuk által visszafordíthatatlanul, egész életükre szólóan kötelezzék el magukat. A barát aszketikus életvitelének nincs
evilági alternatívája, ezért a klerikus csak a túlvilágon, üdvözülés formájában nyerheti el jutalmát. Az üdvözülési cél elérésének föltétele, hogy teljesen és minden tekintetben aláveti magát
az isteni akaratot hordozó apát döntéseinek: azonnal és föltétel nélkül engedelmeskedik neki.
Vagyis nincs önálló életvitel-szabályozási jogköre, és így nem lehetséges, hogy különböző színtereken különböző diszpozíciók alapján tevékenykedjen és létezzen. A korábbiakban ezt a habituselsajátítási folyamatot totális diszpozíciódrillként határoztuk meg. A jelen kontextusban
ehhez hozzátehetjük, hogy a klerikus strukturálisan kondicionált homogén habitussal rendelkezik, vagyis a társadalmi struktúra által kijelölt pozíciójából adódóan egymással összehangolt,
állandó és homogén habituselemek vezérlik praxisát (korábban ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy
a klerikus számára a diszpozicionális lazítás lehetősége ki van zárva16).
A jelen vizsgálódás kontextusa egyértelművé teszi, hogy az urbánus maszkulinitás beállítódási elemei és elsajátítási módozatai mind a két korábbi formától eltérnek – noha egyértelműen
közelebb vannak a klerikusokkal kapcsolatban leírt sajátosságokhoz. A sűrű városban érvényesülő, együttélést és együttműködést kondicionáló létezésmódból következik, hogy a szabad vá16 Lehet, hogy a „diszpozicionális lazítás” jelenségével ajánlatosabb volna kicsit óvatosabban bánni.
Hiszen a szerzetesi zabálást akár diszpozicionális lazításnak is minősíthetnénk. E tekintetben figyelemre méltó az alábbi idézet: „Maguk a szerzetesek is, amikor nem kellett böjtölniük, ’elképesztően
sokat ettek’: M. Rouche kiszámította, hogy gazdagabb kolostorokban a napi fejadag nemigen volt
5-6000 kalóriánál kevesebb” (Montanari 1996: 36; az én kiemelésem: HM).
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rosi emberek egyes alcsoportjai között nincs olyan éles különbség, mint a lovag és a klerikus,
illetve a fiatal, civilizálatlan rablólovag, valamint az érett, civilizált lovag határeseti típusai között. E rendkívül komplex, sokrétűen tagolt, „függésviszonyok sokaságába bonyolult” (Hajnal
1988: 100) városi közösségek viszonylatai és beállítódásformái ugyanis már nem rendezhetők
el egy dichotom(izáló) skála két végpontja közötti képzeletbeli egyenesen – mint a rablólovag
és a lovag esetében. Az átmenetek fokozatosak, továbbá permanensen és rugalmasan változnak,
számos lokálisan meghatározott mintát létrehozva.17 Elképzelhetetlen, hogy egy városban egy
fiatal rablólovag habitusával rendelkező férfiember a közösség tagja maradhasson. A civilizálatlan (vagyis erőszakkontrollra képtelen) embereket a sűrű szövésű városi rend deviánsnak, garázdának, csőcseléknek minősíti, és szigorú szankciókkal kizárja, s ha nincs más mód, fizikailag
megsemmisíti.
Persze, mint láttuk, az osztálytagolódás erős a városokban, és hatalmas vagyonbéli eltérések
is lehetnek, ám a szituacionálisan meghatározott különbségek strukturáló ereje nem olyan jelentős, mint a lovagi létezés esetében. A városi szabad emberek világában immár nincs lehetőség
arra, hogy a fiatal többet engedjen meg magának, mint a felnőtt: a legényeket már tíz-tizenkét
éves korukban beadják a szüleik egy-egy mester mellé, ahol hosszú éveken keresztül tanulják a
szakmát, és kénytelenek a mester patriarchális uralmának alávetni magukat. Sokkal kevésbé éles
a különbség tél és nyár, otthonlét és a távollét között is, hiszen valamennyi évszakban a város
falai között kell élni. A középkorban még nem létezik high season és low season18, hiszen télen és
nyáron ugyanolyan alaposan, pontosan és igényesen kell elvégezni a szakmunkákat, ugyanúgy
részt kell venni a helyi politikában és a közéletben. A város a szakszerű munka színtere; a munkát nem lehet félbehagyni, hiszen ez esetben megállna az élet, és a polgár elveszítené egzisztenciáját, befolyását, helyét a közösségben.
Láttuk, hogy – a monostorokhoz hasonlóan – a céhekben is szigorú hatalmi hierarchia uralkodik, és a fegyelmezés intézményei egyértelműen kikristályosodtak. A munkafolyamat teljesítésének követelményeit írásban rögzítik, a munkaidő hosszú (hajnaltól napnyugtáig), és aki
megszegi az élet apró részleteire is kiterjedő szabályokat, az súlyos szankciókra számíthat (a
pénzbüntetéstől a kalodába záráson át a börtönbüntetésig és kiűzetésig, mi több, a csonkolásig
vagy a halálbüntetésig). A munkaszervezet szabályozása a magánéletre és a szabadidőre egyaránt

17 Észak és dél, olasz és angol, flandriai és német, kereskedők és kézművesek, Hanza-liga – satöbbi, satöbbi. Az ilyen típusú különbségekkel nem foglalkozom, hiszen számomra a lényeg ama közös sajátosságok fölvázolása, amelyek a maszkulinitásmintázatok hosszú távú átalakulása szempontjából relevánsak. Vagyis e helyütt is szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy szemléletmódom folyamatszociológiai, mely a diszpozicionális változások logikáját igyekszik megérteni, azt remélve, hogy
szempont- és fogalomrendszerem használható elemeket biztosít majd a munkámhoz kritikusan viszonyuló, azt újraértelmezni és pontosítani kívánó társadalomtudósok számára.
18 Elias és Dunning a 18. századi angol nemesekkel kapcsolatban vezeti be a high season/low season fogalmi distinkciót, arra utalván, hogy az urak a hűvös és nyirkos őszi-téli főszezont politizálással töltik
Londonban, míg a nyári alszezonban, a jó időben visszavonulnak vidéki birtokaikra, ahol vadászattal
és sportjellegű tevékenységekkel mulatják az időt. Megjegyzendő, hogy a habitustranszfer-elmélet
szellemében a szerzők megállapítják, hogy mindkét évszakban ugyanazok a habituális elemek (mindenekelőtt a fairplay-elv) alapján cselekednek. Ebben az értelemben használják a „politika sporti
zációja” kifejezést. (Elias és Dunning 1986)
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kiterjed. Az inas és a céhlegény maximális tisztelettel és engedelmeskedéssel tartozik mesterének
és a többi céhtagnak (egymást kalaplevétellel kell üdvözölniük, amelynek elmulasztásáért szintén szankció jár), öltözködési kódjuk pontosan rögzített; mulatozni, zajt kelteni, italozni és
kártyázni csak a szigorúan előírt rituális alkalmakkor lehetséges. Nagy valószínűséggel számukra sincs visszaút többé: az inas egész életére köteleződik el, amikor egy mester patriarchális felügyelete alá kerül; életre szólóan sajátítja el a szakmai fogásokat is, és visszafordíthatatlanul tagolódik be a városi munkamegosztás rendszerébe. Ha pedig meggondolja magát, és megpróbál
kifarolni helyzetéből, jó eséllyel a páriasors viszontagságai várnak rá.
Mindazonáltal a városi polgár helyzete néhány fontos tekintetben különbözik a klerikusétól. A legfontosabb, hogy ő szabad ember, akinek jogait és kötelességeit szerződések szabályozzák. Életének, munkájának és szabadidejének szinte valamennyi dimenziója szerződéses (jog)viszonyon alapul, amelyben az érintett felek jogai és kötelezettségei írásban vannak lefektetve.
(Például a mester és az inas közötti viszony egy meghatározott időszakra vonatkozik, a felmondási idő nem csupán az inast, hanem az őt befogadó mestert is kötelezi, a munkaidő pontosan
rögzített, és így tovább…) És főleg: van apelláta, vagyis léteznek döntési jogkörrel rendelkező,
legitim felsőbb testületek, amelyekhez adott esetben a felek fordulhatnak, és fellebbezhetnek.
Ezzel szemben a szerzetesi regula lényegében isteni kinyilatkoztatás, amellyel szemben nincs
apelláta. Más szóval: míg a városi polgár feltételes engedelmességi kötelezettségnek van alávetve,
addig a szerzetes feltétel nélküli engedelmességi kötelezettséggel tartozik a megfellebbezhetetlen
isteni rendet képviselő apátnak.
A városi polgár esetében az életvitel-szabályozás mértéke, az egyes testi és biológiai szükségletek elfojtásának kényszere sem olyan radikális, mint a klerikusnál. Jóllehet az élet különböző
területei a városlakók számára is szigorúan szabályozottak, a hétvégeken és az ünnepnapokon
azért megadatnak számukra a diszpozicionális lazítás lehetőségei. A szabad városi férfiak számos
olyan élvezetet megengedhetnek maguknak a közösségi játékoktól a házaséleten át a prostituáltak látogatásáig, amelyekről a szüzességi és feltétel nélküli engedelmességi fogadalmat tett klerikusok még csak nem is álmodozhatnak. A városi szabad polgár ideje és munkája is kevésbé
szigorúan beosztott, élettere is tágasabb, hiszen nincs oly mértékben mozdulatlanságra és monotonitásra kényszerítve, mint a szerzetes: a városban többé-kevésbé szabadon mozoghat.
Mint föntebb utaltunk rá, talán a legfontosabb különbség a klerikusok és a városi polgárok
között, hogy a klerikus a monostorban el van zárva a másfajta emberektől: ő csaknem kizárólag
a másik klerikussal, esetleg a rendházban élő conversusokkal (engedelmességi fogadalmat tett
laikus segítőkkel) érintkezik rendszeresen. A jól áttekinthető alá-fölé vetettségi viszonylatok
struktúrája, az élet menete és a napi tevékenységek rendje adott, és örökérvényűnek tűnik. A
vallásivirtuóz-szerzetes egy férfiközösség tagjaként a maga fajtájúak között van, idegenekhez
nem kell igazodnia. (Noha a kolduló rendek életvitele egyes elemeiben közelít a városi polgárok
világához, regulájuk követésének kötelezettsége őket is a vallásivirtuóz-pólus felé közelíti.) Ezzel
szemben a városi polgárnak folyamatosan másokhoz kell idomulnia, és saját szükségleteit, érdekeit és céljait egy összetett társadalmi közegben kell kielégítenie, illetve érvényesítenie. Ezért
úgy fogalmazhatunk, hogy a városi polgár relacionálisan kondicionált homogén habitussal rendelkezik. Vagyis cselekedeteit az adott reláció logikájának engedelmeskedő, szabad vegyértékekkel
rendelkező, összehangolt habituselemek vezérlik.
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Összefoglalás
Hasonlóan az Erdélyi Társadalom előző számaiban megjelent szövegekhez, ezúttal is azt kívántam bizonyítani, hogy a nyugati férfibeállítódások számottevően átalakultak az elmúlt évezredben. Ebben a részben a középkori városban kikristályosodott maszkulinitásmintázatokat állítottam érdeklődésem fókuszába, és újabb adalékokkal igyekeztem alátámasztani, illetve árnyalni a
bonyolódó függőségek figurációival és a habitusok kontextuálisan kondicionált jellegével kapcsolatos fejtegetéseimet. Amellett érveltem, hogy az általam urbánus maszkulinitásnak nevezett
habitusmintázat szignifikáns módon különbözik a lovagi és a klerikus férfiasságtól, jóllehet
megragadhatók e három eltérő diszpozicionális alakzat közötti kölcsönhatások is. Az urbánus
maszkulinitás par excellence képviselőit a céhes szervezetekbe tömörült polgárokban véltem
beazonosítani.
Az első alfejezetben bevezettem a sűrű város fogalmát, amellyel vizsgálódásom színterét, ezt
a rendkívül összetett, korábban elképzelhetetlen komplexitású társadalmi közeget kívántam
jelölni. Néhány egymással összefüggő globális és makrostrukturális tényezőre vezettem vissza a
középkori városok létrejöttét. Először arra a strukturális feszültségre utaltam, amely a saját szabadságjogaiért föllépő parasztság és a két szabad rend, a nemesek és a papok között alakult ki.
Ezt követően – Elias nyomán – a „társadalom befelé terjeszkedésével”, vagyis azzal a folyamattal
foglalkoztam, amelynek során a betelepítések és a népességmozgások iránya immár nem csupán
a folyó- és tengerpartokra, hanem az európai szárazföld belső részeire is átterjed. Harmadrészt
– ismét Eliasra hivatkozva – megfogalmaztam, hogy a középkori Európában már nem áll tömegesen rendelkezésre a hadifoglyok és a rabszolgák olcsó munkaereje, ezért a szabad embereknek
kell elvégezniük a legkülönbözőbb szaktevékenységeket. Ebből eredeztettem a városi polgárok
tér- és időbeli, társadalmi, technikai és gazdasági jellegű expanziós stratégiáit, megállapítván,
hogy az urbánus maszkulinitás praxisa megelőlegezi a modern társadalom megteremtésének
föltételeit.
A második alfejezetben a céhekkel, vagyis a kereskedők és kézműves mesteremberek eskü
révén szentesített, a tagok közös érdekeit képviselni hivatott közösségeivel kapcsolatos legfontosabb ismereteket igyekeztem összefoglalni. Nagy formátumú történészekre (főleg Braudelre
és Hajnal Istvánra) hivatkozva utaltam arra, hogy a városfalakon belül lényegében mindennek
úgy kellett lennie, hogy az megfeleljen a céheknek. Ezt követően röviden áttekintettem ezeknek
az intézményeknek a struktúráját és működésmódját. Foglalkoztam belső differenciálódásukkal, oktatási tevékenységükkel, továbbá kitértem a szervezeti belső szabályozás, a hatalmi hierarchia és a formalizálódás intézményi jelentőségére, valamint az általuk ellátott vallási, politikai és katonai feladatokra. Végül utaltam a státusz és a presztízs növelése érdekében tett
szimbolikus distinkciós törekvéseikre.
A harmadik alfejezetben az urbánus maszkulinitás, valamint a lovagi és klerikus maszkulinitás
közötti hasonlóságokat és különbségeket igyekeztem fölvázolni. Megállapítottam, hogy a városi
ember habitusa és praxisa közelebb áll a klerikushoz, mint a lovaghoz, noha az urbánus és a
klerikus beállítódások között jelentős különbségek is föllelhetők. Hangsúlyoztam, hogy a szabad városi polgár egy heterogén közösség része, következésképpen az élet valamennyi dimenzióját átható társadalmi differenciálódás kényszereiből adódóan folyamatosan alkalmazkodnia
kell. Ez az alkalmazkodási kényszer ugyanakkor elősegíti, hogy az urbánus maszkulinitást
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inkorporáló kereskedők, mesteremberek, kézművesek és hivatalnokok elfojtsák erőszakos késztetettségeiket, és önmegtartóztató módon az elmélyült, racionális és szakszerű munkafolyamat
fegyelmezett kivitelezése köré szervezzék életüket.
A negyedik alfejezetben arra a kérdésre igyekeztem válaszolni, hogy vajon az urbánus habitus
miért áll közelebb a klerikus habitushoz. Első megközelítésben úgy érveltem, hogy a középkori
katolikus egyház törekvései sikerrel jártak, és a klerikus maszkulinitás diszpozicionális előírásai
intézményi habitustranszfer – vagyis a jótékonysági és testvériségi férfiközösségek közvetítésével
– továbbterjedtek, és bevésődtek a nem klerikus társadalmi csoportok viselkedési mintázataiba
is. Második megközelítésben mindehhez hozzátettem, hogy a katolikus egyház törekvései azért
lehettek sikeresek, mert a sűrű város strukturális föltételei elősegítették a habitustranszfer érvényesülését. Ezt követően a három maszkulinitástípust összehasonlítva a habitusok három formáját különböztettem meg: osztályozásom szerint a lovag szituacionálisan kondicionált plurális
habitussal, a klerikus strukturálisan kondicionált homogén habitussal, a városi polgár pedig
relacionálisan kondicionált homogén habitussal rendelkezik. Végül elhatároltam egymástól a
szabad városi polgárszerződéses (jog)viszonyon alapuló, föltételes engedelmességi kötelezettségét és a szerzetes isteni kinyilatkoztatáson alapuló, föltétel nélküli engedelmességi kötelezettségét.
Befejezésül még annyit: a középkori város vizsgálata azért is fontos, mert kicsiben, kvázi laboratóriumi formában magában hordozza azokat a strukturális elemeket, amelyek egy-két évszázaddal később majd az állam kialakulását lehetővé teszik. „A városok képviselik az első ’hazákat’ Nyugaton, és patriotizmusuk bizonnyal következetesebb, sokkal tudatosabb, mint
amilyen még sokáig lesz az ’állami’ hazafiság, amely csak lassan jelentkezik az első államokban”
– írja Braudel (1985: 516). Nyugaton a lokális kötődés, az otthontudat, a patriotizmus lényegében a városokban alakul ki, és később eme identitáselemek áttétele hozza létre a nemzettudatot.19 Eme identitás paradoxona, amennyiben ez paradoxon egyáltalán, hogy a város eredetileg
a rendi állammal szemben születik, azzal szemben definiálja magát. A további fejezetekben,
midőn a maszkulin diszpozíciók függőségeinek pókhálószerű szövedékét kívánjuk fölfejteni,
nem feledkezhetünk majd el azokról a mintázatokról, amelyek a középkori városi létből kikristályosodva nyerték el korai formájukat.
fő tevékenység
erőszak
iránti
viszony

lovag
harc, háborúzás, portyázás
harc az ellenséggel
minimális erőszakkontroll

klerikus
ima, szent szövegek,
tanítás
szimbolikus harc az
ördöggel
erős erőszakkontroll

urbánus
fegyelmezett szakmunka, szolgálat, együttműködés, alkalmazkodás
erős erőszakkontroll

19 Minderre kísértetiesen rímelnek Hajnal gondolatai: „A középkorvégi városgazdaság kicsiny képe a
későbbi, államilag szabályozott nemzetgazdaságnak, iparvédelemnek, iparfelügyeletnek, vámpolitikának – csak a szervezés eszközei közeliek még, kicsiny társadalmat s vidéket foglalnak egységbe”
(Hajnal 1988: 103).
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tevékenység megvéd az ellenségtől
haszna

megélhetést biztosítja,
közösség tagjává tesz,
szabadságjogokat
garantálja
szakértelem harci tudomány
szent szövegek exegézise elmélyült szakmai,
technológiai tudás
írástudatlan, műveletlen
írástudó, művelt
rész helye az egész
munkafolyamatban
eszköz
fegyver, kard
szó, biblia, kegytárgyak, szerszám, műhely,
páncél, ló
papi csuha, liturgia
íróasztal
színtér
saját vár, természet, csatatér templom, rendház
műhely, bolt, piactér,
vásár, kereskedelmi
útvonal, szállítóeszköz
kaland, hódítás, mozgás
mozdulatlanság,
egy helyben, virtuális
életvitel
állandóság
expanzió, tervezés
életkor
fiatal férfi
érett férfi
fiatal és érett férfi
jellemző
bizonytalanság, életveszély biztonság, bizonyosság alapvető biztonság
állapot
libidó
győzelem, hatalomvágy
túlvilági hatalomra
evilági megélhetésre,
irányultság
gazdagodásra irányultgazdagságigény, hódítás
szegény/gazdag (rend
ság
szerint)
beállítódá- agresszív vitézség, merész- szeretet, fegyelem,
fegyelem, alkalmazkosok
ség
békevágy
dóképesség
hűség, szolidaritás, szívósság hűség, szolidaritás,
hűség, szolidaritás,
becsület, büszkeség
szívósság
szívósság
hit, szeretet, lelkierő,
hit, becsület, alázat
alázat
parancsolni tudás
parancsolni tudás
együttműködési készség
kockázatvállalás
fegyelmezett racionalitás fegyelmezett racionalitás
éberség, őrködés, őrzés
éberség, vigília (őrködés) éberség, őrködés
teljesítményorientáció
teljesítményorientáció
teljesítményorientáció
nagyvonalúság, tékozlás
szomorú, szenvedő,
takarékosság, megfonmerengő
toltság
vidámság, könnyelműség
eszesség, erényesség,
rendi szellem, tisztelet
bölcsesség erényesség,
jövőirányultság
csapatszellem/harci közösség csapatszellem, testvéri
szükséglet elfojtása,
közösség
néha kiengedés
jelenirányultság
jövőirányultság
evilági érvényesülés
közvetlen szükségletkiélés szükségletek elfojtása,
evilági boldogság
túlvilági üdvözülés
habitusszituacionálisan kondicio- strukturálisan kondicio- relacionálisan kondicioalaptípus
nált
nált
nált
plurális
homogén
homogén
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Városi férfibeállítódások a középkorban
diszpozíció
drill jellege
korpo
realitás

viszony a
természethez

szituacionális, részleges
helyzetfüggő
testközpontúság
bujaság, szabad szexualitás
csábítás (udvari) románc
test embere
természet kifosztása

totális, életre szóló
létfüggő
lélek, spiritualitás
elfojtás, a szex bűn
isten szeretete/Jézus
szerelme
lélek embere
természet óvása

életre szóló, létfüggő
munkaközpontúság
isten tisztelete,
törvényesség, igazodás
elmélyült munka
embere
természet fegyelmezése
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