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Régészeti és geofizikai kutatás 
Porolissumon 1.

Porolissum földrajzi elhelyezkedése

Románia, Szilágy megye, Zilah közelében, Moigrad falu mellett.

Moigrad



Régészeti és geofizikai kutatás 
Porolissumon 2.

Porolissum és kutatása

• A város a limes mentén feküdt, kedvezı helye miatt vált Dacia tartomány székhelyévé.

• A rómaiak a várost a közeli hegycsúcsból fejtett gabbróból építették, melynek mind 
mágneses, mind elektromos tulajdonságai nagyban eltérnek a környezı agyagétól, így 
geofizikai módszerekkel jól kimutatható.geofizikai módszerekkel jól kimutatható.

• Az amfiteátrum méretébıl becsülve körülbelül 20 000 fı élhetett a városban 
(Bârbulescu, M., 2005), amely az i.sz. II. és III. század között élte fénykorát.

• Miután a rómaiak kivonultak a tartományból, a város lassan elnéptelenedett, késıbb 
sem létesült település a helyén � régészet és geofizika szempontjából ideális terület.

• Az elsı régészeti ásatás Buday Á. (1908) nevéhez főzıdik. 1977 óta tervszerően 
folynak a régészeti kutatások és rekonstrukciók.

• 2005 óta végeznek az ELTE-TTK oktatói és hallgatói geofizikai méréseket 
Porolissumon.



Régészeti és geofizikai kutatás 
Porolissumon 3.

Porolissumi kutatások napjainkban

• A város erıdjében (castrum) és a 
város temetıjében zajlik jelenleg 
kutatás.

• Az ELTE-TTK geofizikai • Az ELTE-TTK geofizikai 
tanszékének hallgatói és oktatói 
által végzett mérések alapján több 
régészeti objektumot is feltártak 
már.



A castrumban végzett geofizikai 
kutatások 1.

Mágneses felmérés

(Petrovszki J. et al, 2008a)

A castrum alaprajza és a castrumban 
végzett mágneses gradiensmérések 
eredményei. A középsı alaprajz a eredményei. A középsı alaprajz a 
parancsnoki épületet, a mellette fekvı piros 
téglalap a kutatni kívánt területet jelzi.

Nyugaton jól értelmezhetı, falakat mutató 
anomáliák.

Északon a gradienstérkép értelmezése 
nehéz, nem vonható le egyértelmő 
következtetés.



A castrumban végzett geofizikai 
kutatások 2.

Mágneses felmérés

(Petrovszki J.-Pethe M., 2008)

Nagyfelbontású mágneses gradienstérkép a kutatott 
területrıl.területrıl.

Bár vannak szabályos elrendezést mutató mágneses 
anomáliák, azonban ezekbıl az eltemetett objektumot 
illetıen semmilyen következtetés nem vonható le.

A további kutatás során a területen geoelektromos 
méréseket végeztünk. A 2008 nyarán felvett 
szelvények helyét a térképen két lila vonal jelzi, illetve 
az egész területen végeztem 2,5D mérést 2009 
tavaszán.



A kutatott épület 
A területen végeztek ásatást is, a két kutatóárok egyikében két méter mélységig terjedı, 
egybefüggı falakat találtak.

A parancsnoki épület alapjai mellett található objektum a régészek feltételezése szerint 
egy Mithras-szentély, mithreum lehetett.

Mithras napisten a Közel-Keletrıl került be a római panteonba, a Római Birodalom 
területén a katonák isteneként tisztelték.

Mivel Mithras a hit szerint egy barlangban született, így hívei a szentélyeket 
balangokban rendezték be. Amennyiben a közelben nem volt barlang, úgy egy barlangot 
imitáló épületet emeltek neki.

Ha a parancsnoki épület mellett álló épület valóban egy mithreum, építıkövei nagy 
fajlagos ellenállásuk miatt geoelektromos módszerrel jól kimutathatóak.

A cél a mithreum meglétének igazolása vagy cáfolása volt (2D), továbbá az eltemetett 
objektum térbeli lehatárolása (2,5-3D) az ásatások ütemezéséhez, megtervezéséhez.



Az egyenáramú módszer 1.
Elvi alapok

Áramelektródákon (A és B) keresztül I és –I erısségő egyenáramot 
bocsátunk a földbe, míg a potenciálelektródákon (M és N) a keletkezı 
elektromos tér potenciálkülönbségét mérjük.

A mérés alapegyenlete: J=E*σ (J az áramsőrőségvektor, E az 
elektromos tér vektora, σ a vezetıképesség.)

Elektródaelrendezés Wenner-elrendezés:

AM, MN, BN távolságok 
egyenlıek.

Schlumberger-elrendezés:

AM és NB egész számszorosa 
MN-nek.

Kettıt kombináljuk a 
multielektródás mérés során.



Az egyenáramú módszer 2. 
2D szelvényezés

2,5D mérés ~ 3D kiértékelés

Egy egyenes mentén elektródákat ütünk le, ezekre kábelen keresztül vezetjük az 
áramot, valamint a potenciálmérés eredménye is ezen a kábelen fut a 
vezérlıegységhez.

A 2D szelvény behatolási mélysége AB/5, a szelvény trapéz alakú (ha nincs az 
adatsorban topográfia megadva), melynek hosszabbik alapja a felszín.

2,5D mérés ~ 3D kiértékelés

Az ábrán jelölt lokális koordinátarendszerben a vonalak mentén 2D szelvényeket vettem 
fel, az adatokat a feldolgozószoftver számára 3D formátumú bemeneti fájlba

győjtöttem.

2,5D mérés: csak a hossz-
szelvényeket tartalmazza.

2,5D-nél több: négy 
keresztszelvényt is tartalmaz �
pontosabb!



Eredmények 1. 
2D szelvények

A szentély hossza:

x=12m és x=38m között, 
kb. 25 méter.

A déli irányban lévı sekély 
objektum már egy másik 
épülethez tartozik, az épülethez tartozik, az 
északi végen lévı nagy 
ellenállás egy római úthoz 
tartozik.

A szentély mélysége:

Körülbelül 2,5-3 méter.



Eredmények 2. 
A mithreum hossza, szélessége és 

mélysége – 1. modell
Hossz: 26 méter

Szélesség: 8 méter

Mélység: 3,5-4 méter



Eredmények 3. 
A mithreum 

hossza, 

szélessége és 

mélysége – 2. 

modell

Hossz: 26 méterHossz: 26 méter

Szélesség: 8 méter

Mélység: 2,5 méter

Felszín zavarossága: 
a terepen rengeteg 
apró törmelékkupac 
volt, ezek korábbi 
rekonstrukciók és 
feltöltések alkalmával 
kerültek ide.



Eredmények 5. 

Szerkezetek a 

szentélyen belül

Két oldalfal 
maradványa: 
bejárati részbejárati rész

Masszív kıtömb 
vagy törmelék: a 
barlangot imitáló, 
belsı rész, 
valószínőleg 
beomlott.



Eredmények 6. 

Szerkezetek a szentélyen 

belül

A szentély déli vége, kétoldalt falak 
nyomai, bejárati rész lehetett.

A szentély északi vége, masszív kıtömb, 
kıtörmelék, a barlangot imitáló, mára 
már beomlott rész lehetett.



Összefoglalás, további kutatások 

A régészeti feltételezések cáfolására vagy megerısítésére a feltételezett szentély 
területén geoelektromos kutatást végeztünk. A 2008 nyarán témavezetımmel végzett 
2D felmérés eredményét látva 2,5D felmérést is végeztem. Az adatok 3D-s feldolgozása 
meghozta a várt eredményt, amely alapján a feltárás is tervezhetıvé vált. Emellett a 2,5-
3D mérés is újdonság, tapasztalatként szolgál további mérésekhez.

2009 májusában Kelevitz Krisztina hallgatótársammal sikerült további geoelektromos 
méréseket végezni a területen: a korábban elvégzett 2,5D mérések hiányzó méréseket végezni a területen: a korábban elvégzett 2,5D mérések hiányzó 
keresztszelvényeit lemértük, valamint az összes hossz-szelvényt és keresztszelvényt 
végigmértük dipól-dipól módszerrel is.

Az eredmények feldolgozása folyamatban van, a kibıvített Wenner-Schlumberger 
mérésektıl és a dipól-dipól mérésektıl pontosabb eredményt várunk, valamint a két 
módszer 3D-s alkalmazása is összehasonlíthatóvá vált.

A régészek augusztusban egy hároméves projekt keretében megkezdik a mithreum
feltárását, a feltárás fényképes dokumentációja lehetıvé teszi az eddigi geoelektromos 
mérések ellenırzését is.
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