
Újabb archeomágneses irányadatok az elmúlt
kétezer évből

M Á R T O N  P É T E R *

Az elmúlt ásatási szezonban 18 égett agyag objektumot mintáztunk meg archeomag- 
neses mérések céljára. 15 struktúra szolgáltatott mágneses irány adatokat, amelyek össz
hangban vannak a hasonló archeológiái korú objektumokra vonatkozó eddigi eredmé
nyekkel, illetve várt adatokkal. Egy lelet esetén találkoztunk refrakcióra utaló, néhány 
fokkal kisebb inklinációval, egy másiknál pedig későbbi deformáció miatt a mágneses 
irányadatokat a deformálatlan állapotra kellett redukálni.

The last excavation season yielded 15 archaeomagnetically useful structures distribu
ted over the past 2000 years in age. In  general, the measured magnetic directional data 
are in agreement with the expected ones for the respective archaeological ages. Inclination 
shallowing due, probably, to refraction was encountered only in one structure, while 
correction for wall fall-in  had to be applied for another.

Результатами последних раскопок с точки зрения археомагнитных исследо
ваний являются 15 полезных структур из последних 2000 лет. Измеренные 
магнитные дирекционные данные вообще совпадают с ожидаемыми по археоло
гическому возрасту значениями. Уменьшающаяся инклинация, указывающая на 
вероятное отражение, встречена только в случае одной структуры, а в случае 
другой было хеобходимым восстановить исходные состояния магнитных дирек-

Bevezetés
A hazai archeomágneses adatok eddigi legtel

jesebb összefoglalását [1] nyújtja, amely egyaránt 
tartalmazza az 1990-ig elvégzett mérések eredmé
nyeit valamint a fellelhető közvetlen észlelési 
adatokat.

A vizsgált időszak — lényegében az elmúlt 
kétezer év — első hétszáz évében (i. e. 250—i. u. 
450) a deklinációk zérus körül szórnak, az inkli- 
nációk a múló idővel nagyjából egyenletesen, 
mintegy 10°-ot csökkennek (68°-ról 58°-ra). A 
következő kétszáz évre még nincs adatunk. Az 
Avar korra (durván i. u. 600 és 800 között) eső 
leletek negatív deklinációt és meredek (^70°) 
inklinációt mutatnak, majd a kilencedik századtól 
a deklináció gyorsan növekszik. Maximumát 
(>20°) 950 körül éri el, ahonnan kb. 1350-ig 
néhány fokos pozitív értékre csökken le. Az inkli- 
náció középkori maximuma valószínűleg az Avar 
kor végére esik, ezután monoton csökkenés követ
kezik. A minimum (56°) kb. 1300 körül található, 
majd növekedést tapasztaltunk egészen az Eötvös 
Loránd egyik mérési eredményével reprezentált 
1669-es maximum (^70°) eléréséig. A deklinációra 
1200 és 1600 között mindössze négy adatunk van, 
ami túl kevés egy trend felvázolásához. Tudjuk 
viszont, hogy a deklináció értéke 1500 körül 
Budán kb. 10° volt, továbbá, hogy 1650-ben volt 
zérus, ezután monoton csökkenve 1792-ben érte 
el újkori minimumát (—16°). Kb. 1700-tól nap
jainkig mindkét mágneses elem menetét jól 
ismerjük.

Az elmúlt, 1990-es ásatási szezonban 18 égett 
struktúrából 170 archeomágneses minta került
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begyűjtésre egyrészt az adatbázis továbbfejlesz
tése, másrészt kormeghatározás céljából. A követ
kezőkben ezekről a mérésekről számolunk be. 
A struktúrák számát tekintve jelen méréseink az 
1990 előtt végzett méréseknek mintegy 30%-át 
teszik ki.

Módszer
Az archeomágneses mintagyűjtést a régészeti 

feltárással párhuzamosan vagy közvetlenül annak 
befejezése után végeztük el. A minták orientálásá
hoz mágneses tájolót használtunk. Kézipéldányo
kat gyűjtöttünk, amelyekből utólag 2 cm-es koc
kák készültek az orientáció megtartásával.

A remanencia mérések JR —2 és JR —4 típusú 
magnetométereken történtek, tisztításra pedig 
termikus lemágnesezést alkalmaztunk két struk
túra kivételével, ahol váltakozó mágneses térrel 
tisztítottunk.

Minden egyes magnetométeres mintát lépésen
ként részletes lemágnesezésnek vetettük alá. 
A tisztítást egészen addig folytattuk, amíg a le- 
mágnesezési görbe menetéből nyilvánvalóvá nem 
vált, hogy egykomponensű, a régivel azonosítható 
mágnesezettséggel állunk szemben. Minthogy min
táink átégett agyagból vagy egyéb égett földből 
állnak,lemágnesezési viselkedésük viszonylag egy
szerű: az újabbkeletű, rárakódott mágnesezett- 
ség könnyen tisztítható, a maradék pedig az ősi, 
az utolsó lehűléssel egyidőben felvett termorema- 
nens mágnesezettségként értelmezhető (1. ábra). 
E primér mágnesezettség irányát objektumon
ként definiáljuk, az adott struktúrát reprezentáló 
minták primér mágneses irányainak átlagiránya
ként, amelyet [2] alapján számítunk ki, a jellemző 
statisztikai paraméterekkel együtt.

Az e munka keretében mintázott 18 lelet közül 
csupán három nem adott eredményt, amelynek 
indoklására a későbbiekben visszatérünk.
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A mérési eredmények és értékelésük

A mérési eredményeket az 1. táblázat foglalja 
össze, amelyből többek között látható, hogy 
vizsgált mintáink alapvetően hét lelőhelyről (ása
tásról) származnak és lelőhelyenként legalább két 
struktúrát képviselnek. Az összeállítás időrendi 
sorrendben történt, a koradatok az ásató régé
szek korbecslései, amelyeket régészeti módszerekkel 
tettek. A mérési adatok az adott struktúrára 
vonatkozó átlagos mágneses deklináció és inkli- 
náció, amelyek Fisher [2] szerinti statisztikai

paraméterei a pontosság (1c) és (a°95) a középirány 
95% szintű konfidenciasugara. Az eddigi gyakor
latnak megfelelően az inklinációk Budapestre 
redukált értékeit is megadtuk. Az átszámítást a 
szokásos centrikus dipóltér feltételezéssel végez
tük el. Az optimális tisztítás oszlopban azt a le- 
mágnesezési fázist jelöltük meg, amelyben az ősi 
mágnesezettség a legpontosabban definiálható. 
Végül az utolsó oszlopban azt a lemágnesezési 
értéket tüntettük fel, ameddig el kellett menni 
ahhoz, hogy a mágnesezettség egykomponensű 
jellege nyilvánvalóvá váljék (maximális tisztítás).

A rclieo mágneses irány ad átok
M agyarázat: N /N 0: hasznos/összes m in ták  szám a, D °: közepes deklináció, 1°: közepes inklináció, 1°bp  ‘ 
B udapestre  reduká lt közepes inklináció, k, a°95: Fisher-féle s ta tisz tika i param éterek , A: különbsógvektor a meg

jelölt tisz títás i in tervallum ban



1. ábra. K ét k ivá laszto tt m in ta  ortogonális lemágnese- 
zési, diagram ja, am ely a m ágnesezettség vek to rának  az 
X (É )—Y(K), illetve az X (É )— Z(vertikális) síkokra v e tt 
v e tü le té t m u ta tja  a lemágnesezés folyam án. NRM  a 
kezdeti m ágnesezettséget jelöli. A m in ták  lemágnesezési 
viselkedése á lta lában  egyszerű. A rá rak ó d o tt m ágnese
zettség  az első tisz títási fázisban (10 mT, ill. 130 °C) 
lem ágneseződik, a m aradék — lassabban csökkenő 
kom ponens — pedig a régm últ időben fe lve tt mágnese- 

zettséggel azonosítható
Fig. 1. O rthogonal dem agnetization  diagram s for tw o 
(selected) specim ens showing sim ple behaviour of the  
NRM  both  during a lte rna ting  field and therm al dem ag
netization . E ndpo in ts of th e  rem anence vector are 
shown on the  horizontal (X, Y) and one of th e  vertical 
(X, Y) planes in the  geom agnetic coordinate system  

during dem agnetization
Пис. 1. О ртогональная диаграмма размагничивания 
двух  выбранных отсчетов, демонстрирующая проек
цию вектора намагниченности на плоскостях 
х(С)—У(В) и х(С)— Z)ßepT. при размагничивании. 
NRM отмечает начальную намагниченность Процесс 
размагничивания отсчетов является вообще простым. 
Нанесенная намагниченность размагничивается в пер
вой фазе стирания (Ю т Т , и 130 С°), остаточный 
— более медленно уменьшающийся — компонент 
идентифицируется как  намагниченность далекого 

прошлого

Az 1. táblázat l /а tétele elszigetelt adat a korai 
bronzkorból. Az 1/b tétel egy bronzöntőműhely 
maradványainak megjelölésére szolgál. Ez az ob
jektum nem adott eredményt valószínűleg azért, 
mert mintázásra kerülő részei nem az eredeti 
helyükön feküdtek, ami viszont mintavételkor 
nem látszott.

A 2/a tétel azonos a Bevezetésben idézett [1] 
munka 1. táblázatának 10. tételével. Itteni sze
repeltetését mindössze az indokolja, hogy a helyes 
deklináció kéttized fokkal nagyobb, mint az eredeti 
cikkben feltüntetett. A 2/b tétel inklináció adata 
viszont túl kicsinek tűnik az Árpád korra. Mint
hogy 55°-os inklináció a Római kor után 1300 
előtt nem várható, lehetséges, hogy itt refrakció 
okozta inklináció redukcióval állunk szemben.

A feltevés jogosságát vizsgálva a mintákon szusz- 
ceptibilitás méréseket végeztünk. Legtöbbjük va
lóban anizotrop: a nehéz mágneses irány merőleges 
a kemencealjra.

A 3. tétel első három kemencéje (a, b, c) ne
gatív, az utolsó három kemencéje (d, e, f) viszont 
pozitív deldinációjú. Becslésünk szerint [1] a 
deklináció előjelváltása i. u. 900 körül következett 
be, amelyet ilymódon az első három kemence 
utolsó kiégése megelőzött, tehát a, b és c idő
sebbek, mint d, e és f. A korkülönbség az inkliná- 
cióban is tükröződik, u. i. a, b és c átlagos inkli- 
nációja nagyobb, mint d, e és f (együttes) inkli
náció ja (v. ö. Bevezetés).

A 4. tételben szereplő objektumokat az ásató 
régészek szerint vagy Római vagy Árpád korú
nak kellene tekintenünk. A nagy pozitív dekli
náció viszont a kemencéket egyértelműen az 
Árpád korra keltezi.

Áz 5. tétel három különböző objektuma egy
más között konzisztens eredményeket ad, ame
lyek átlaga archeomágnesesen is а XII. sz. végére 
jellemző adat.

A 6/a tétel fontos, hézagpótló bázisadat. Érde
kessége a viszonylag nagy pozitív deklináció, 
amely ha további adatokkal megerősítést nyer 
azt jelenti, hogy az 1650-es pozitívból negatívba 
történő deklináció átmenet (v. ö. Bevezetés) igen 
gyorsan ment végbe. Sajnos a 6/b tételhez tartozó 
kályhafenék tapasztás nem adott eredményt; 
valószínűleg nem volt kellő hőfokra hevítve.

A 7/a tétel kis negatív deklinációja és viszony
lag nagy inkiinációja a struktúrát a XV ÎI. szá
zad második felére keltezi, amely jól egyezik a 
régészeti megfigyelés alapján eredetileg becsült 
korral. A 7/b félig kiásott tűzhelyből eddig mind
össze négy mintát lehetett venni, amelyek viszont 
nem bizonyultak elegendőnek egy átlagos mág
nesezettség definiálására.

Egy részletvizsgálat
A hidegségi Árpád kori füstölő (1. táblázat 5/a 

tétel) három közel függőleges falából és viszony
lag sima aljából vett mintáinkat részletes vizs
gálatnak vetettük alá annak eldöntésére, hogy 
eg}7részt a struktúrát ért későbbi deformáció, 
másrészt a mintavétel helye a maradványon belül 
hatással van-e az eredményre. Minden egyes 
kézipéldányból hat-hat magnetométeres mintát 
vágtunk ki, úgyhogy a szokásos egy-kettő helyett 
hat méréssorozat készült. Az eredményeket a 2. 
táblázat mutatja. A nyers irányadatok (első ered
ményoszlop, D°, 1°) szerint úgy tűnik, hogy a 
struktúrához viszonyítva azonos helyzetű minták 
hasonló eredményt adnak (pl. azonos az^mutú 
falból vagy az aljból vett minták), ezek átlagai 
viszont egymástól többé-kevésbé különböznek 
(második eredmény oszlop, D°, 1°). A terepi meg
figyelés szerint azonban a két szembenfekvő fal 
(Az = 216° és Az = 25°) mintegy 6°-kal befelé dől. 
Ezt utólagos deformációnak tekintve, a mág
neses irány adat okát a falak függőlegesnek felté
telezett eredeti helyzetére redukáltuk, amelyet e 
két fal részhez tartozó irányadatok gyakorlati -
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2. táblázat Table 2., Табл. 2.
Részletes mágneses irányadatok egy Árpád kori struktúrából

(v. ö. 1. táblázat, 5/a. tétel)
Magyarázat: A z° : a s tru k tú ra  belseje felé m u ta tó  falnorm ális azim utja , n: az átlagolásban szereplő ada tok  száma? 
D°/D°c: közepes deklináció korrekció e lő tt/u tán , I° /I°c: közepes inklináció korrekció e lő tt/u tán , k, a°95; Fisher-féle

sta tisz tika i param éterek

Retailed magnetic directional data for a walled rectangular structure of Árpád age (c.5 f3 Table 1, Item 5/a)
Explanations: A z° : az im uth  of the  wall norm al; n: num ber of data ; D°/D°c: m ean declination before/after correc“ 
tion; for wall fall-in; I° /I°c: mean inclination before/after correction; for wall fall-in; к, a°95: F isher sta tistica l

param eters;

Детальные магнитные дирекционные данные из структуры эпохи Арпадов
Объяснение: Az°: азимут направления перпендикулярно к стене, указывающего во внутр структуры; 

количество отсчетов участвующих в усреднении; Д °/Д °с: средняя деклинация до/после поправки;1 °/1°с: 
средняя инклинация до/после поправки ; k, á°95: статистические параметры Фишера

lag azonossá váltak (első és második eredmény
oszlop, Z)c°, Ie°) és egyben közel kerültek az alj 
átlagos irányadataihoz is (második eredményosz
lop, aljra vonatkozó D°, 1°). Ezzel bebizonyoso
dott, hogy a szembenfekvő falak deformációja 
egyrészt a kiégés után történt, másrészt a mág- 
nesezettséget nem változtatta meg. A középső 
falra (Az = 116°) vonatkozó irányadat szinten 
illeszthető volna a többi háromhoz, ha itt is fel 
szabadna tételezni egy kb. 6°-os „bedőlést”, 
amelyre azonban nincs bizonyíték, ui. a minták a 
fal aljától származnak, ami mintavételkor de
formációmentesnek látszott. Ezek után az adott 
struktúrára vonatkozó archeomágneses közép - 
irányt a két behajtó fal korrigált, valamint a har
madik fal és az alj korrigálatlan mágneses irá
nyainak (vagy átlagirányainak) középirányaként 
definiáljuk (három, statisztikailag egymással ek
vivalens eredmény a 2. táblázat utolsó sorában). 
Az 2, táblázatban  lévő megfelelő adat ezek közül az 
első.
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