
 

 

 

H-1139. Budapest, Teve utca 3-5.  

tel: (36-1) 298-7500   fax: (36-1)  298-7555  

e-mail: bfl@bparchiv.hu 

 

Szakmai beszámoló 
a Nemzeti Kulturális Alap 3508/01072 sz. pályázatának 

teljesítéséről 
 
 

 

"Norma, normakövetés és normaszegés a 

városi életben" című konferencia megrendezése 

 
 

Budapest Főváros Levéltára az általa kiadott URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv 

szerkesztőségével együttműködve immáron negyedik alkalommal szervezte meg a magyar 

várostörténeti konferencia rendezvényét. A levéltár tudományos koncepciójának megfelelően, 

kétévente rendezi meg a Kárpát-medencei városok történetét középpontba állító konferenciáit, 

amelyet az NKA támogatása tesz lehetővé.  

A 2013. évi konferencia, november 12-13-án Budapest Főváros Levéltára levéltári 

napjai keretében, „Norma, normakövetés és normaszegés a városi életben” címmel került 

megrendezésre. A konferenciát Budapest kulturális főpolgármester-helyettese, Csomós 

Miklós nyitotta meg. 

   

(A megnyitó képei) 
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A történetírásban a forrásadottságok miatt, azaz annak a körülménynek köszönhetően, 

hogy sokkal gyakrabban keletkeztek és maradtak fenn iratok a normaszegőnek tekintett, vagy 

egyenesen deviánsnak minősített viselkedésről, mint a normakövetőről, mindig is szokásos 

volt a normaszegők cselekedeteinek kortárs megítélésétől és/vagy szankcionálásától 

visszafelé haladva rekonstruálni azt, hogy mi is lehetett maga a norma. Manapság pedig, 

amikor a normák létezése és azok elfogadottságának mértéke kérdésessé kezd válni, egyre 

inkább a történészek érdeklődésének középpontjába kerültek azok a kérdések, hogy miképpen 

keletkeznek a normák, a múltban hogyan tettek kísérletet a társadalmi cselekvők ezek 

megváltoztatására, milyen esetekben lehettek ezek sikeresek, illetve maradtak sikertelenek, 

milyen konfliktusok kísérték mindezeket a küzdelmeket, és egyáltalán hogyan kellene 

felfognunk a normák és a cselekvések világa közötti dinamikusan változó viszonyrendszert.  

A konferencia előadásai a fentiekhez kapcsolódó kérdéseket várostörténeti 

kontextusba ágyazva vizsgálták a szabad királyi városok, a mezővárosok, a kisvárosok vagy a 

modern nagyvárosok terepén, a középkortól kezdve egészen a 20. századig. 

A konferencia előadói a hazai várostörténeti kutatás különféle műhelyeiből, levéltárakból, 

egyetemekről, kutatóintézetekből, múzeumokból és a határon túlról, Erdélyből, a 

Vajdaságból, a Felvidékről,  érkező kutatók voltak. 

 

   

 

A rendezvény plenáris ülése Gönczöl Katalin (ELTE ÁJTK) és Erős Ferenc (MTA TTK) 

témakört felvezető két nagyobb lélegzetű előadásával kezdődött, majd pedig két szekcióban a 

16. századtól a 19. század első feléig tartó korszak, ill. a 19. század második felétől a 20. 

századig terjedő időszak témáit tárgyalták a konferencia résztvevői. 
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(Képek a szekciók munkájáról) 

 

A rendezvény első napjára 127, a második napi eseményekre 84 fő volt a regisztrált 

résztvevők száma, ami a felvetett témák iránti jelentős szakmai érdeklődést mutatta. 

Az előadásokat követő viták mindkét szekcióban élénkek voltak, a hazai és külföldi 

várostörténeti műhelyek munkájának eredményeinek egy rendezvényen való bemutatása, 

összevetése újabb gondolatokat ébresztett a hallgatóságban, résztvevőkben. 

  

   

 

A legszínvonalasabb előadások, remélhetőleg az NKA támogatásával, az URBS Magyar 

Várostörténeti Évkönyv 2014. és 2015. évi köteteiben, angol és német nyelvű szinopszissal 

fognak megjelenni, így a konferencián elhangzottak a határokon belül és túl is eljutnak majd a 

várostörténet iránt érdeklődőkhöz. 
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A rendezvény részletes programját is tartalmazó meghívóját és regisztrációs ívét 

mellékeljük.  

A beszámoló anyaga a BFL weboldalán: http://bfl.archivportal.hu/id-1912-

palyazati_beszamolok.html címen, illetve a Magyar Levéltári Portálon:  

http://mlp.archivportal.hu/id-2156-palyazati_beszamolok.html címen érhető el. 

 

Budapest, 2014. január 12. 

 

        

http://bfl.archivportal.hu/id-1912-palyazati_beszamolok.html
http://bfl.archivportal.hu/id-1912-palyazati_beszamolok.html
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Normák, normakövetés és normaszegés 
a városi életben

Konferencia Budapest Főváros Levéltárában



Normák, normakövetés és normaszegés a városi életben 

IV. Magyar Várostörténeti Konferencia 
Budapest Főváros Levéltára és az URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv 

Szerkesztősége szervezésében 
2013. november 12–13. 

(Helyszín: Budapest, XIII. Teve utca 3-5, Gárdonyi Albert terem)

2013. november 12., kedd

09.00 – 9.45: Regisztráció
09.45 – 10.30:  Köszöntő: Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatója

  Megnyitó: Csomós Miklós, Budapest oktatási és kulturális ügyekért  
      felelős főpolgármester-helyettese

  A 2013. évi Gárdonyi Díjak átadása

10.30 – 12.00: Plenáris ülés 
Levezető elnök: Gyáni Gábor 

10.30 – 11.00: Gönczöl Katalin: Az elismerés, a fegyelmezés hétköznapi kultúrája és a 
büntetőpolitika 
11.00 – 11.30: Erős Ferenc: A város mint környezet és mint metafora. A város képe a 
pszichológiában 
11.30 – 12.00: Vita 

12.00 – 13.00: Ebédszünet 

I. szekció
1. blokk 13.00 – 14.30:

Levezető elnök: Lugosi András 
13.00 – 13.20: Perényi Roland: Renitens járókelők. A városi térhasználat konfliktusai 
Budapesten 1873–1918 
13.20 – 13.40: Horváth J. András: „...Pajzánságból lopni pedig csakugyan nem szabad” 
–  kiegyezés-kori budai becsületsértési perek tanulságai 
13.40 – 14.00: Szécsényi Mihály: Jelenetek egy válóperből. Egy budapesti házasság fel-
bomlása az 1930-as években 
14.00 – 14.30: Vita 

14.30 – 15.00: Kávészünet 

2. blokk 15.00 – 16.30:
Levezető elnök: Takács Judit 

15.00 – 15.20: J. Újváry Zsuzsa: Házasság és házasságtörés, paráznaság a XVI–XVII. 
századi Kassán 
15.20 – 15.40: Fehér Andrea: „Az ki asszony lévén férfiú habitusban öltözött s úgy élt”. 
Társadalmi szerepcsere a 18. századi Kolozsváron: Ungvári András pere 
15.40 – 16.00: Kurimay Anita – Lugosi András: Queering Budapest. A homoszexuálisok 
terhére elkövetett bűncselekmények térbeli elemzése 
16.00 – 16.30: Vita

II. szekció
1. blokk 13.00 – 14.30:

Levezető elnök: Szende Katalin 
13.00 – 13.20: Gönczi Katalin: A városi béke és a tulajdonvédelem a középkori budai jog 
rendszerében 
13.20 – 13.40: Homoki Nagy Mária: Az erkölcs, a jog és az igazság viszonya a dél-alföldi 
mezővárosok életében 
13.40 – 14.00: Nagy Janka Teodóra: „Ítéltetett Makó Város Bírája és Tanácsa által...” 
Normakövetés és normaszegés Makó népi jogéletében (1781–1821) 
14.00 – 14.30: Vita 

14.30 – 15.00: Kávészünet 

2. blokk 15.00 – 16.00: 
Levezető elnök: Dominkovits Péter 

15.00 – 15.20: Géra Eleonóra: Sorsüldözöttek a 18. század eleji Budán 
15.20 – 15.40: Tóth Árpád: „Apja: Ismeretlen, de evangélikus” A törvénytelen születés 
megítélése és kezelése a késő rendi korszak városaiban. (Pozsony, Pest és Kassa példáján) 

15.40 – 16.00: Vita 

17.00 Fogadás 

19.30 Az Erkel Ferenc Vegyeskar koncertje



11.40 – 12.00: Vita

12.00 – 13.00: Ebédszünet

I. szekció 
5. blokk 13.00 – 14.30: 

Levezető elnök: Horváth J. András 
13.00 – 13.20: Sárai Szabó Katalin: Milyen az „elfogadható” modern nő? 
13.20 – 13.40: Tőtős Áron: Rendszerváltás-normaváltás. Folyamatok és jelenségek a 
magyarországi prostitúció újkori szabályozásának történetéből 
13.40 – 14.00: Tóth Eszter Zsófia: Dologtalan, luxus életmódot hajhászó léha elkövetők? 
Striciknek kiszolgáltatott áldozatok? A prostitúció és a prostituáltak ábrázolásai az 1980-
as években 
14.00 – 14.30: Vita

14.30 – 15.00: Kávészünet
6. blokk 15.00 – 16.30:

Levezető elnök: Sipos András 
15.00 – 15.20: Valló Judit: Nagyvárosi lakóház- és lakástípusok változásai a 19. század 
közepétől a II. világháborúig 
15.20 – 15.40: Fábián Borbála: A közvilágítási norma: az utcavilágítás mint társadalmi 
elvárás a 19. századi magyarországi városokban 
15.40 – 16.00: Baráth Katalin: Ki az úr a városháznál? Várospercepciók konfliktusai a 
magyarkanizsai városháza építéstörténetének (1907–1912) tükrében 
16.00 – 16.30: Vita 

II. szekció 
5. blokk 13.00 – 14.30:

Levezető elnök: Tóth Árpád
13.00 – 13.20: Pál Antal Sándor: Jogszabályt szülő konfliktusok Marosvásárhelyen 
1672–1731 között 
13.20 – 13.40: Nagy Balázs Vince: Egy püspöki mezőváros normái, a társadalmi együtt-
élés szabályai a 18. század közepén: Veszprém város Statutuma (1745. november 15.) 
13.40 – 14.00: Czoch Gábor: A polgárjog megsértése az 1840-es években
14.00 – 14.30: Vita

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

 2013. november 13., szerda 

I. szekció 
3. blokk 9.00 – 10.30:

Levezető elnök: Horváth J. András 
09.00 – 09.20: Csekő Ernő: Élet az „erkölcsi halál” után. Szekszárd társasági elitje, illetve 
a „ruinált ügyvéd”, Geiger Gyula 
09.20 – 09.40: Melega Miklós: „A város én vagyok” – Egy 19. századi szombathelyi 
várospolitikus, Éhen Gyula normaszegései. 
09.40 – 10.00: Szélpál Lívia: A kulturális elit normaszegési kísérletei a 19. századi Debre-
cenben 
10.00 – 10.30: Vita

10.30 – 11.00: Kávészünet
4. blokk 11.00 – 12.00: 

Levezető elnök: Lugosi András 
11.00 – 11.20: Czingel Szilvia: „Pest, feketére fest…” A Budapesten szolgáló házicselédek 
megítélése higiénia-tisztálkodás-szépség tekintetében. A megbélyegzés mítoszai 
11.20 – 11.40: Mayer László: Az önmagából kifordult világ. Internálták, mert zsidóval 
karonfogva sétált az utcán. A szombathelyi Horváth Anna esete 1944-ben
11.40 – 12.00: Vita

II. szekció
3. blokk 9.00 – 10.30:

Levezető elnök: Kenyeres István 
09.00 – 09.20: Pakó László: Törvényszegő prókátor vagy a városi bíráskodási rendszer 
reformátora? Igyártó György tevékenysége Kolozsváron a 16. század végén
09.20 – 09.40: Deák Éva: Az öltözködés szabályozása a kora újkori erdélyi városokban 
(17–18. század) 
09.40 – 10.00: Füléné Gábor Ildikó: Írott és íratlan szabályok a Háromváros céhes életé-
ben 1686–1872 között 
10.00 – 10.30: Vita 

10.30 – 11.00: Kávészünet 

4. blokk 11.00 – 12.00:
Levezető elnök: Köcze László 

11.00 – 11.20: Gulyás László Szabolcs: Kereskedelmi normák és megszegőik a középkori 
mezővárosokban 
11.20 – 11.40: Szűts István Gergely: „Az elvártaknak mindenben, maradéktalanul 
megfelelek…” A Herendi Porcelángyár Rt. budapesti üzletéhez érkezett önéletrajzok, mint 
normaminták (1935–1939) 
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