
 

I. Mi a tájrégészet? Bár a tájrégészet egyre inkább bevett fogalom a hazai 

szakirodalomban is, exakt definíció helyett inkább témái, módszerei és 

tájléptékű szemlélete alapján írható körül, illetve határozható meg. A 

tematikai, módszertani komplexitás, a hangsúlyos interdiszciplinaritás és a 

tájrégészet sajátosságainak áttekintése a bevezető blokk célja. 

 

II. Környezetrégészet – tájrégészet. A környezetrégészeti és tájrégészeti 

kutatás témái, bár gyakran átfedik egymást, mégis két határozottan 

elkülönülő tudományterületnek tekinthető. Módszertani és szemléleti 

különbségeik és hasonlóságaik mellett a két terület egymást inspiráló 

együttműködése különösen eredményes területe a tájrégészetnek. 

 

 

III. Település és táj. A településrégészet számára a megtelepedés helyszíneinek 

tájban értelmezett kutatása új perspektívába helyezi a korábban egymástól 

elkülönülten, önmagukban vizsgált települések időbeli és térbeli változásait, 

a településhierarchia, településdinamika, vagy a központ és hátország 

kérdéseit. 

 

IV. A tájhasználat. A különböző korok és régiók közösségeinek tájhasználati 

stratégiái vallanak talán leginkább az ember és környezete egymásra ható 

együttéléséről, a természeti kihívásokra adott lehetséges válaszokról illetve 

az ember tájalakító szerepének történetéről.    

 

 

V. Kommunikáció, hálózatok. A régészeti és történeti korú utak felderítése, az 

általuk alkotott lineáris struktúrák rekonstruálása, valamint ezek egyéb 

tájelemekkel való kapcsolatának vizsgálata jellemzően a tájrégészet 

módszereivel, komplex, tájléptékű szemlélet alkalmazásával lehetségesek. 

Az útkutatással szorosan összefügg a kereskedelem struktúráinak 

vizsgálata, a nyersanyagok és árucikkek forrásának, szállítási útvonalainak 

és központi elosztó helyeinek meghatározása.   

 

VI. Szimbolikus táj. A vallási és kultúrtörténeti jelentőséggel bíró, önmagukon 

túlmutató épületegyüttesek, művészeti alkotások, történeti kertek és egyéb 

emberi létesítmények vizsgálata, melyeket a hozzájuk kapcsolódó kulturális 

képzettársítások (asszociációk) miatt átfogóan szimbolikus (asszociatív) 

tájnak nevezünk, a tájrégészet egy speciális tárgyát képezi, melynek 

értelmezése fényt derít arra is, hogy miként alakult az ember tájszemlélete 

a különböző régészeti és történeti korok folyamán.  

 

VII. Tájrégészet módszerei. A tájrégészet, mint a régészeti kutatás egyik 

leginkább interdiszciplináris területe, az alkalmazott módszerek 

tekintetében is sajátosan összetett képet mutat. A záró szekció célja a 

módszertani komplexitás körüljárása, a források sokféleségének, a 

különféle roncsolásmentes régészeti módszerek (pl. terepbejárás, 

távérzékelés), a térinformatika vagy a történeti táj karakterizáció 

lehetőségeinek bemutatása, valamint az interdiszciplinaritás lehetőségeinek 

és korlátainak áttekintése. 


