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A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropoló
gia Tanszékének kezdeményezése nyomán szerve
zett interdiszciplináris konferenciát, Ember és Épített 

Környezet témakörében, a miskolci székhelyű Lord Tylor 
Társadalomtudományi Társaság. A szakmai program elsőd
leges célja az volt. hogy a társadalomtudományi egyetemi 
hallgatók, kutatók, illetve oktatók számára új megközelítés
ből táruljon fel más diszciplínák és szakterületek emberhez 
és épített környezetéhet való viszonya. Az egyes szakterü
letek sajátos szempontjain túl a közös találkozási pontok 
feltárása is jelentős szerepet kapott, ezáltal pedig az egyes 
szakterületek közötti párbeszéd létrejöttének lehetősége is 
szerephez jutott.

A diszciplínák illetve különböző szakterületek képviselői 
között helyet kapott ökológus, építész, tájépítész, antropo
lógus. szociológus, etnográfus-muzeológus, pszichológus és 
iparművész is. Külön érdeme a konferenciának azon túl, 
hogy előadói budapesti, szegedi, miskolci, kolozsvári egye
temekről érkezvén országos szinten is sokszínű párbeszédet 
tettek lehetővé, az egyes szakterületek 
képviselőinek végzettségét tekintve, 
az egyetemi hallgatótól, doktoran- 
dusztól tanszékvezetőig terjedő sokfé
lesége. Újszerű és érdekes párbeszéd 
kibontakozását tette lehetővé a távol
ságtól és a végzettségbeli, korbeli 
különbségektől való elrugaszkodás.

Az egyes szakterületek gyakorlati 
tevékenységeik során, sajátos eszkö
zeiket alkalmazva jutnak el végül is 
egyazon közös ponthoz, az emberhez, 
egy közösséghez és az azt körülvevő

környezethez. Ilyen módon azonos kérdésre adott válasz 
helyes mivolta a közös párbeszédben rejlik, amelyben nem 
a közös nyelvezetre, hanem az együttműködésre kell a hang
súlyt helyezni. A diszciplínák közti párbeszéd megteremté
séhez, fenntartásához szükséges lépéseknek pedig már az 
egyetemi oktatásban is helyet kell kapniuk.

Az Ember és Épített Környezet Konferencia céljai, ered
ményei tájépítészeti vonatkozásban is jelentősek, mind 
a gyakorlati-tervezési, mind a kutatási munkáink során. 
A társadalomtudományokkal való párbeszéd létrejötte, a 
tervezési, kutatási munkákban nehézséget jelentő adat
hiány és a kommunikációs ellentmondások feloldásának 
előzménye is lehet.

A konferencia kiemelt célja: a meghívottak által képvi
selt szemléletmód bemutatása, a társadalomtudományok 
számára kínálkozó kapcsolódási pontok kiemelése valóban 
megteremtette egyfajta párbeszéd kialakulását és egy-egy 
lépés megtételét az egyes diszciplínák között. Annak ellené
re, hogy a kulturális antropológia irányából ez volt az első 
ilyen témájú törekvés, talán egy folyamat kezdetét jelen
ti, amely egy országos, több tudományterületet is egyesí
tő együttműködéssé növi ki magát. A konferencia ezen túl 
a figyelemfelkeltés egyik eszközének is tekinthető.




