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Közkeletű elképzelés szerint a társadalom tagjai az ún. szocializációs folyamat során sajátítják 

el a helyes és követendő magatartás szabályait, a társadalmi normákat. A normák a történelem 

során változnak, és az egyes korszakokon belül is többé-kevésbé ellentmondásos normákból 

álló ún. normarendszerek részeként érvényesülnek, a jogi, a morális és a társadalmi normák 

közötti mindenkori inkonzisztenciákról, valamint az éppen a normák világának tekintetében 

alapvetően heterogén társadalmakról már nem is beszélve. A társadalmi konfliktusokban 

általában lényeges szerepet játszik a normák megszegése, megkérdőjelezése, illetve eltérő 

normarendszerek összeütközése.  

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 kerülnek 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.  

Konferenciánkon szívesen látunk minden olyan előadást, amelyek a fenti, illetve itt 

nem említett, de a fentiekhez kapcsolódó kérdéseket várostörténeti kontextusba ágyazva 

kívánja vizsgálni a középkortól kezdve egészen a huszadik századig, függetlenül attól, hogy a 

szabad királyi városok, a mezővárosok, a kisvárosok vagy a modern nagyvárosok világát 

választja vizsgálódása terepéül.  

 



Néhány lehetséges, de semmiképpen sem kizárólagos témakör:  

 

• A városi térhasználat szabályainak változásai és az ebből eredő társadalmi 

konfliktusok  

• Szerepelvárások és szerepkonfliktusok a városi korporációkban: a céhektől a városi 

tanácsokig  

• Földesúr, egyház, egyetem, városi hatóság: ki határozza meg a városi élet normatív 

rendjét?  

• Normakövetés és normaszegés a városi piacok világában  

• A társadalmi nemek együttélését, a nemi szerepek változását kísérő konfliktusok a 

városi életben  

• Városi magán- és közéleti szerepkonfliktusok  

• A társadalmi közélet, mint a normatív konfliktusok terepe: az egyesületek, kaszinók 

stb. szerepe a városi élet normáinak meghatározásában, fenntartásában és 

(meg)változ(tat)ásában  

• Az erkölcsi, a társadalmi és a jogi normák változó viszonyának konfliktusai a 

jogszolgáltatási szervek iratanyagainak tükrében  

• A városlakók őshonos és bevándorló csoportjai normarendszereinek összeütközései  

• Vallási, etnikai és faji konfliktusok a városi életben  

• A városi (tömeg)közlekedés normakövető és normaszegő használatai  

• A városi bűnözés premodern és modern formái  

• A szexualitás városi normáinak változásai, a prostitúció és a homoszexualitás 

problémája  

• A házastársi együttélés városi normáinak változásai és a válás problémája  

 

A 2500 karakternél nem hosszabb szinopszisokat az urbs@bparchiv.hu e-mail címre 

kérjük beküldeni. A szinopszisok beküldésének határideje: 2013. február 15. éjfél. A 

jelentkezőket legkésőbb 2013. március 31-ig értesítjük a szinopszisok elfogadásáról, ill. 

elutasításáról. A legjobb előadásoknak publikálási lehetőséget biztosítunk az Urbs. Magyar 

Várostörténeti Évkönyv 8. és 9. évfolyamaiban (várható megjelenés: 2014-2015). A 

megjelentetésre szánt kéziratokat a konferencián kérjük leadni!  
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