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1 BEVEZETÉS 

Mükéné ma kis település Görögország déli részén, a Pelopponészoszi-félszigeten. Homérosz szerint 
Agamemnón király innét indulva vezette a görögöket a Trója ostromára (Korfmann, 2004). 

Görögország Európa szeizmikusan legaktívabb területe. Ennek ellenére a régészek többsége hosszú 
ideig nem fogadta el, hogy épületek és települések pusztulását földrengések is okozhatták (Nur & 
Burgess, 1998, p. 11 ff.). Ebbéli véleményük 1995-ben, az első archeoszeizmológiai konferencia al-
kalmával változott meg (Stiros & Jones, 1998), amikor rengeteg ötletet és bizonyítékot mutattak be 
szeizmikus események szerepének alátámasztására. Az egymással szöges ellentétben álló elképzelése-
ket Nur  és Cline (2000), valamint Nur és Burgess (2008) tekintették át. 

A mobilista iskola (pl. Kilian, 1980) már régóta azt hangsúlyozta, hogy a Kelet-Mediterráneumban 
elterjedt mükénéi kultúrának földrengések vetettek véget. Ezt többen erőteljes kritikával illették, mint 
a neokatasztrofizmus feltámasztását (pl. Ambraseys, 2005). Azonban arról, hogy egyes kultúrákat va-
lóban elpusztítottak-e földrengések, csak számos, részletesen dokumentált helyszín feldolgozásával 
tudunk véleményt mondani. Lehet ugyanis, hogy a földrengés és a kultúra pusztulásának egybeesése 
csak látszólagos: mindössze arról van szó, hogy a földrengések okozta sérüléseket egyes kultúrák ha-
nyatló szakaszában már nem tudtak kijavítani. 

Elisabeth French (1998) tételezte fel elsőként, hogy a mükénéi fellegvár pusztulásában földrengések 
is szerepet játszhattak. Ennek azonban ellentmondott az Oroszlános-kapu állapota, mely bár röviddel 
az általa leírt pusztulást megelőzően épülhetett, mégis látszólag érintetlenül élte át a rengést. (French, 
1998, p. 54). Az ásatások már régebben feltártak olyan házakat, amelyekben a csontvázakon lezuhant 
kövek feküdtek (Shear, 1987; Mylonas, 1975a, b). Ezekben az épületekben a pusztulást az LH IIIB pe-
riódusra keltezték (Taylour, 1981). A napjainkban is folyó ásatásokban már az alaphipotézisek részét 
képezi a földrengések szerepe Mükéné pusztulásában (Maggidis, 2011). 
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ÖSSZEFOGLALÁS: Régészeti ásatások szerint a görögországi Mükéné pusztulásában földrengések 
is közrejátszottak. Ennek ellentmond, hogy a fellegvár bejárata, az Oroszlános-kapu látszólag érintetle-
nül vészelte át az építése ótal eltelt több mint háromezer évet. Földrengés keltette alakváltozásokat fi-
gyeltünk meg a környező falakon (eltolódott, elfordult, törött és lehullott építőkövek) és magán az 
oroszlános domborművön is (nyílt törések). A sérüléseket VIII-as intenzitású rengés okozta, valószínű-
leg a Kr.e. 13. század közepén. A rengés kb. 6.5-ös magnitúdójú lehetett. A kapu előterében lévő aktív 
törés ekkor nem mozdult meg; a rengés valamelyik keletebbi normál vető menti elmozduláskor történt. 

ABSTRACT: Archaeological excavations revealed several destruction horizons at Mycenae, one of 
the most important monuments of Mediterranean Antiquity. However, the famous Lion Gate of the 
citadel seemingly survived intact the three millennia since construction. We found and surveyed traces 
of seismic destruction here. Shifted, rotated, broken, and fallen masonry, and also fractures in the 
famous lion relief testify to a major, earthquake-induced shaking. The quake occurred in the middle of 
the 13th century BC. It had an intensity VIII, a nearby epicentre to the east. It was approx. M 6.5 
magnitude. The obvious fault plane, which serves as foundation to the main gate, did not move during 
and since this event. 
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1. ábra. Az Oroszlános-kapu alaprajza (Wace, 1950, 1. ábra után, módosítva). 
Fig. 1. Lion Gate forecourt plan (after Wace, 1950, Fig 1, modified). 

 
A fellegvár bejáratának, az Oroszlános-kapunak az előterében, az északkeleti oldalon sík törésfelü-

let látszik (1. ábra), amely csak csekély mértékű eróziót szenvedett. Ezt Stewart és Hancock (1988) ak-
tív, holocén vetőnek tartja. A közelben több, hasonló megjelenésű vető is van (Maroukian et al., 
1996). Sem a vetőre épült, sem a kaput környező falakon azonban eddig nem regisztráltak sérüléseket. 
Ezeket az építés óta eltelt időszak szeizmikus inaktivitásának bizonyítékaként tekintették (Sintubin, 
2011, 5a ábra).  

Fennmaradt azonban az ellentmondás: az ismétlődő, jól dokumentált rombolások a várban (pl. Nur 
és Burgess, 2008, pp. 11-20, 26, és 1.2 ábra). Ezzel ellentétben az Oroszlános-kapu látszólag nem utal 
semmi szeizmikus eseményre. E tanulmányunkban bemutatjuk, hogy legalább egy jelentős földrengés 
megrongálta az Oroszlános-kaput és a környező falrendszert, és megállapítjuk ennek fontosabb para-
métereit. 

2 MÓDSZEREK 

Várlátogatások során azonosítottuk és felmértük az alábbiakban leírt deformációkat a mükénéi 
Oroszlános-kapun és előterében. Mérőszalag, dőlésmérő, és egy Leica Disto D8 kézi munkaállomás 
(Kázmér és Taboroši, 2012) voltak a munkaeszközeink. Az oroszlános domborműhöz közvetlenül 
nem fértünk hozzá, ezért a megfigyeléseket nagyfelbontású digitális fényképeken végeztük. 

3 MEGFIGYELÉSEK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK 

3.1 Az építőkövek és a falak 

Az Oroszlános-kapu előterét alkotó falak pliocén korú konglomerátum durván megfaragott tömbjeiből 
épültek. A tömbök mérete változó, akár 1 m hosszú és 80 cm magas is lehet. A falra merőleges vastag-
ságuk nem figyelhető meg, ahogy a fal belső szerkezete sem. Utóbbit Tsountas (1893, 1897, 3. ábra) 
fényképén láthatjuk: gondosan faragott kváderkövek zsaluszerűen fognak közre megdolgozatlan kő-
törmeléket (2. ábra). A kváderkövek között nincsen habarcs. 

Mükéné királyi vár volt, uralmi és vallási központ. A vár kapuját és annak előterét adó falakat ere-
detileg bizonyára függőlegesen és egy síkban építették. Az ettől való eltérések nyilvánvalóan az épít-
kezés után lezajlott folyamatok eredményei. Legfeltűnőbbek a függőleges tengely mentén elfordult 
kváderek: jobbos és balos forgás egyaránt előfordul, legfeljebb 10° mértékig (3. ábra). Ez a forgás a 
szomszédos tömbök falsíkja között több centiméteres különbséget, lépcsőt eredményez (3b és 5. ábra). 
Az elfordulás helyében és irányában nem ismerhető fel mintázat, legfeljebb annyi, hogy a fal maga-
sabb részén lévő kövek nagyobb mértékben mozdultak el eredeti helyükről, mint az alsó sorok tagjai. 
Rodríguez-Pascua et al. (2011) az ilyen elfordult kőtömbök jelenlétét a földrengések egyértelmű bizo-
nyítékának tartja. 

Schliemann (1878) még a maitól lényegesen eltérő Oroszlános-kaput látott. III. fényképtábláján (2a 
ábra) több lezuhant kőtömb torlaszolja el a kapuhoz vezető utat. A háromszög alakú domborműtől bal-
ra a falon lévő lyuk nem ablak, hanem egy kizuhant kváderkő helye (Wace, 1949, p. 52). A dombormű 



Földrengések az ókorban 

91 
 

jobb oldalán hiányzó két hatalmas kőtömb az úton fekszik. Mindhármat 1850-ben illesztették vissza a 
helyére az athéni régészeti társulat által szervezett rekonstrukció idején (Mylonas, 1957, p. 25). 

Az Oroszlános-kapu küszöbét egy függőleges törés szeli át Mylonas (1966) fényképén (jelenleg ta-
karásban van) (4. ábra). A délnyugati fal egyik kváderköve hasonló, kissé ívelt törést mutat, mely me-
rőleges a tömb tetejére, és láthatóan lefelé egyre keskenyebbé válik (3d ábra). Ez a törés nem hatol át a 
tömbön. Más törés a vizsgált anyagban nem fordul elő. 

A konglomerátum anyagú kváderek egyes esetekben nem illeszkednek pontosan egymáshoz. Köze-
iket ilyen esetekben világosabb színű mészkőtöredékekkel töltötték ki. Ezek a darabok nincsenek meg-
faragva (3c ábra). 

  
2. ábra. a. A mükénéi Oroszlános kapu. Balra a híres aktív vető (Schliemann, 1878, III: fényképtábla). 
A kép a Schliemann-féle ásatások előtti helyzetet ábrázolja. Feltűnő, hogy a dombormű jobb oldalán 
két kősor hiányzik. b. Az Oroszlános-kapu Tsountas (1893, 3. ábra) felvételén. Ezen látszik a jobbol-
dali fal keresztmetszete: faragott kváderekkel határolt térben kőtörmelék van. Ez jelenleg nem figyel-

hető meg, mert az omlott falrészletet restaurálták. 
Fig. 2. a. Mycenae, the Lion Gate, grand view, including the famous fault plane. Plate III from Schli-
emann (1878), displaying the looks of the site before the excavations. Note the missing two ashlars 
right of the lion relief. b. The Lion Gate as photographed by Tsountas (1893, fig. 3) looking south-

east. Note the dressed exterior and rubble interior of the western wall on the right. 

3.2 Az oroszlános dombormű 

A kapu kivételesen vastag szemöldökköve hatalmas márványtömböt tart. A tömb hátoldala faragat-
lan. Mérete: 3,9 m széles, 3.3 m magas, 0,7 m vastag. Az érkező felőli oldala két, ülő oroszlánt és az 
általuk közrefogott oszlopot mintázza. Az oroszlánok feje eredetileg eltérő anyagból, talán zsírkőből 
vagy fémből készült, de ma már egyk sincsen meg. A tartó furatok ma is láthatók. A dombormű elő-
lapjának felülete tiszta; valamelyik restaurálás során tisztíthatták meg (6a ábra). A hátoldalt vékony, 
világos színű, ásványosodott bevonat borítja, mely eltakarja a márvány szövetét (6d ábra).  

Az előlapon vékony, nyílt hasadékok hálózatát figyeltük meg, mely a bal alsótól a jobb felső saro-
kig harántolja a márványtömböt (5b ábra). Az egyes törések nem harántolják a tömböt, hanem azon 
belül elvégződnek. A hasadékokban és repedésekben kitöltő anyag nem figyelhető meg. 

A dombormű jobb oldalán Schliemann (1888) fényképén hiányzik két nagyméretű kváderkő. Ezek, 
miközben a rengés során ide-oda csúszkáltak, valamint leesésük közben is megüthették a dombormű 
jobb oldalát. Ez a hirtelen (és esetleg ismétlődő) ütközés nyírófeszültséget keltett a márványtömbben, 
mely repedésekben oldódott ki. Ezek a repedések nyitottak (nincsen bennük repedéskitöltő anyag), te-
hát semmiképpen sem keletkezhettek a kőzet kialakulása során, hanem csakis a beépítés után (6. ábra).  

3.3 Altalaj 

Az Oroszlános-kapu altalaja laza kőzet. Ebbe mélyültek a királyi aknasírok, amelyekben a mükénéi 
aranykincsek legtöbbjét találták. Kivétel ez alól az északkeleti fal és a kaput magába záró fal északke-
leti vége, melyet tömött, kemény, triász-jura korú mészkőre alapoztak (Wace, 1950, p. 204). Ebből az 
alapkőzetből építették magát a fellegvárat is. A kétféle kőzetet aktív vető választja el egymástól (Ste-
wart & Hancock, 1988). Megszokott, hogy lazább talajon épült szerkezetek nagyobb károsodást szen-
vednek, mint a szilárd alapkőzeten állók. Ennek a jelenségnek szemléletes példája a részben a Tiberis 
üledékeire épült római Colosseum déli felének súlyos károsodása, leomlása (Funiciello et al., 1995) 
Mükénében a laza altalajon álló délnyugati fal erősebben károsodott, mint a többi. 
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3. ábra. Eltolódott kváderkövek. a. Az Oroszlános-kapu előtere. A szembenéző délnyugati fal nyolc 
sornyi jól faragott kőtömböt tartalmaz. Fotó Kázmér #1097. b. A fal síkjára merőlegesen eltolódott 

kvádarek alulnézetben. A hatodik és a hetedik sor blokkjai eltérő forgést szenvedtek. #1106. c. A ren-
gés során a fal síkjában eltolódott kvéderek közét törmelékanyaggal töltötték ki. #1104. d. Kvádert 

függőlegesen harántoló törés. #1110. 
Fig. 3. Shifted ashlars. a. The western wall in the forecourt of the Lion Gate. Eight rows of well-

dressed ashlars. Photo Kázmér #1097. b. Displaced ashlars as seen from below. Blocks of rows 6 and 
7 suffered opposite rotation. #1106 c. Repair work after the earthquake produced gaps between the 

ashlars: limestone rubble stuffed in the gaps to improve strength and aesthetic view. #1104 d. 
Fractured ashlar. #1110. 

4 MEGVITATÁS 

4.1 Ásatás és restaurálás 

Úgy tartják, hogy az Oroszlános-kapu sohasem temetődött be és a dombormű mindig is látható volt, 
mióta a várat elhagyták lakói. Ez a vélemény alighanem Schliemann (1878) befolyására alakult ki, aki 
könyvében a kaput és az előteret egyaránt különösebb mennyiségű kőtörmelék nélkül mutatja be. 

Egy másik felfogás szerint sem a kapu, sem fölötte a dombormű nem volt látható, mielőtt Francesco 
Vandeyk, a Naupliont éppen csak elfoglaló velenceiek szolgálatában álló mérnök 1700-ban ki nem 
tisztíttatta az előteret (French 2002, p. 19). Edward Dodwellnek a 18. század végéről származó színe-
zett rajzán (Dodwell, 1821, újraközli Mylonas, 1983, 5. ábra) tisztán kivehető, hogy a kapu nyílását 
félmagasságig törmelék tölti ki. A dombormű jobb oldalán a hiányzó két kváderkő és a bal oldalon az 
ablakszerűen hiányzó kő egyaránt jól látszik. A kapun viszont nem lehet átlátni. Az előteret ezután 
Pittakosz tisztíttatta ki az athéni Régészeti Társulat megbízásából. A három hiányzó blokkot is ugya-
nekkor, 1850-ben helyezték vissza (French, 2002, p. 77). 
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4. ábra. Függőleges törés harántolja az Oroszlános-kapu köszöbét (Mylonas, 1966, 26. fényképe után, 

módosítva). 
Fig. 4. Vertical fracture across the threshold of the Lion Gate. (Modified after Mylonas, 1966, his 

photo 26). 

 
5. ábra. Az Oroszlános-kapu előterének délnyugati fala (140°-320° azimut). A kváderek peremére írt 
számok a szomszédos tömbhöz viszonyított elmozdulást jelzik a néző felé, centiméterben. (Fényképét 

lásd a 3a ábrán.) A fal 6.85 m magas. 
Fig. 5. Map of displacements in the western wall of the forecourt. Perspective partially retrodeformed 
from Fig. 3a. Top of wall 6.85 m above ground. Arrow and numbers for azimuth. Small numerals on 

ashlars indicate displacement towards the viewer relative to the adjacent block in centimetres. 

4.2 A rengések ideje 

A fellegvári ásatások legalább két, földrengéseknek tulajdonított rombolási szintet tártak fel (Taylour, 
1981). Az, hogy melyikük kapcsolódhat az Oroszlános-kapu sérüléseihez, nem tudjuk. Azt sem tudjuk 
jelenleg megállapítani, hogy a sérüléseket egy vagy több rengés okozta. Megállapítható viszont az in-
tenzitás, vagyis a legnagyobb rengés mértéke, mely valaha e helyet érte építése óta (Sintubin, 2011). 

Bár a földrengés közvetlen datálása jelen pillanatban nem lehetséges, a másfél évszázadra visszate-
kintő régészeti feltárás részletes kronológiát állított fel Mükénére vonatkozóan. Ebbe illesztjük bele a 
rombolás idejét. 

Az Oroszlános kaput és az előterét környező falakat a késő-hellászi IIIB periódusban építették, va-
gyis Kr.e. 1300 és 1200 között. Ezen belül is inkább korábban, mint későbben (Mylonas, 1957, p. 34). 
A sérülések bizonyára a mükénéi uralom virágzása után keletkeztek. Bár a nyugati fal eltolódott köveit 
csekély költséggel síkba faraghatták volna, ez nem történt meg. Mindössze a rengés során a tömbök 
között nyílt repedéseket töltötték ki mészkőtörmelékkel. 

Mükénében az egymásra következő építési és újjáépítési szakaszok alapján legalább két, az LH IIIB 
szintre keltezhető rombolási szintet lehet felismerni. Ez első az LH IIIB1/B2 átmenete idején (kb. 
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Kr.e. 1240), a másik az LH IIIB2 vége fel (Kr.e. 1200/1180 körül) keltezhető. Az első, amelyet szá-
mos, egyidejű rombolási réteg jelez, kvalitatív és kvantitatív rokonság egyaránt összefűzi (pl. azonos 
vázacsoportokat tartalmaznak). Ezeket jelentős rengések okozták, ahogyan azt a épületszerkezetek sé-
rülése is mutatja (összeomlott épületek, meghajlott, ill. alapjuktól elvált falak). A várban részlegesen 
vagy teljesen lerombolt épületszerkezetek, valamint a leomló törmelék által betemetett emberi testek is 
erre utalnak (Maggidis, 2011). 

  
6. ábra. Az oroszlános dombormű. A sárgával kihúzott nyílt, a beépítés után kialakult töréseket felté-
telezésünk szerint a jobboldali két felső kváder ütése, ill. zuhanása okozta. A 2. ábra 19. századi fény-
képein még hiányzó blokkokat a 20. századi restaurálás során helyezték vissza.  Fotó Kázmér #1095. 

Fig. 6. The lion relief. Open fractures across the relief, assumed to be recent, caused by hit of the 
falling ashlars, form a horizontal shear pattern, caused by the falling upper left blocks. Photo Kázmér 

#1095. The fallen ashlars (Fig. 2) were replaced during 20th century restoration. 

4.3 Földrengési paraméterek 

A módosított Mercalli-skálán a VII-es intenzitást tartják a régészeti lelőhelyeken felismerhető rombo-
lások alsó határának (Kovach és Nur, 2006). Rapp (1986) VIII-as intenzitást rendelt a ’közönséges 
épületekben okozott jelentős kár’-hoz, amikor is ’néhány kőfal leomlott’. IX-es intenzitásértékhez 
ugyanő ’alapjukről elmozdult épületek’-et társított. Bilham et al. (2010) az indiai Pandrethan Shiva-
templomban a nagyméretű faragott kőtömbök elmozdulásához minimum VII-es és maximum IX-es in-
tenzitást rendelt a MSK-skálán. Rodríguez-Pascua et al. (2013) épületsérüléseket felhasználó intenzi-
tási skálájához az alábbi módon illeszthetjük az Oroszlános-kapun megfigyelt sérüléseket: 

 - kibillent fal:         VII-től fölfelé 
 - kőtömbökön áthatoló törések:  VII-től fölfelé 
 - elfordult kváderek:      IX-től fölfelé 
 - elcsúszott kváderek:     IX-től fölfelé 
 

Rapp (1986) VIII-as intenzitásértékei 6,1-6,6 magnitúdónak felelnek meg a Richter skálán, a IX-es 
intenzitás pedig 6,6-7,1-es magnitúdónak. Óvatosságból azonban egyelőre nem fogadnánk el kritikát-
lanul a magasabb, IX-es intenzitásértéket az Oroszlános-kaput megrongáló rengésre, legalábbis nem a 
fellegvár pusztulási szintjeinek megvizsgálása előtt. Ezért egy óvatos becsléssel 6,4-6,8 magnitúdó kö-
zötti értéket rendelünk a földrengéshez. 

Maroukian et al. (1996), valamint Gaki-Papanastassiou et al. (1996) felismertek egy normál vetőt a 
fellegvár ÉK oldalán (7. ábra). Ennek alján viszonylag friss elmozdulásra utaló, kevéssé korrodált fe-
lület volt. Egy, a vető által visszaduzzasztott patak üledékeiben pedig mükénéi korú cserekepet talál-
tak. A rengésért felelős törés tehát a citadella közvetlen közelében húzódik (Maroukian et al., 1986). 
Minthogy a vár szinte a vetőre épült, az intenzitásértékek megbízhatóan jelzik a potenciális 
megnitúdót. 

Mükéné Görögország azon részére esik, melyet Mw>7-es történelmi földrengések jellemeznek 
(Tsapanos et al., 2004). Az általunk feltételezett 6,4—6,8-as magnitúdók tehát nem tekinthetőek túl-
zott becslésnek. Valemely régészeti lelőhelyen felismerhető deformációk kvantitatív értékelése (lásd 
pl. Kamai & Hatzor, 2008) megadja a régióban a legnagyobb elképzelhető rengés paramétereit, füg-
getlenül azok bekövetkezési idejétől (Sintubin, 2011). 

Ambraseys (2009) földrengés-katalógusában nem említi a mükénéi földrengéseket, valószínűleg a 
kizárólag régészeti adatokra támaszkodó földrengés-rekonstrukciók iránti bizalmatlansága okán 
(Ambraseys, 2005, 2006). 
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A jelen tanulmány semmiképpen sem tekinthető valamennyi mükénéi földrengés-keltette deformá-
ció és omlás teljes körű felmérésének. Célunk mindössze az volt, hogy röviden leírjunk egy megsérült 
építményt, az Oroszlános-kaput, amelynek sérülései eddig elkerülték a kutatók figyelmét. Tudomá-
sunk szerint ez az első kísérlet földrengési paraméterek becslésére Mükénében. A fellegvárban feltárt 
rombolási szintek részletes vizsgálata és értelmezése a további kutatások feladata. 

 

7. ábra. A mükénéi várdomb földtani térképe Google Föld domborzatra feszítve. A Q-al felirat fölött 
van az Oroszlános-kapu előtere a két oldalról határoló fallal. Az északi fal mentén halad a híres aktív 
vető, amely a tárgyalt rengés idején nem működött. Lehetséges viszont, hogy a domb északnyugati ol-

dalát alkotó vető felelős a rengésért. 
Fig. 7. Geological map of the archaeological site f Mycenae, overlaying Google Earth relief. The fault 

along the forecourt of the Lion Gate (above the Q-al script) was inactive during the earthquake dis-
cussed here. However, the fault, bordering the citadel hill in the northwest can be the causative fault. 

5 KÖVETKEZTETÉSEK 

A mükénéi vár bejárata, az Oroszlános-kapu deformációkat őriz egy – feltehetően 3200 évvel ezelőt 
bekövetkezett – földrengésból. Elcsúszott, elfordult, eltört, lezuhant kváderkövek és magának az 
oroszlános domborműnek a repedései bizonyítják a hajdani szeizmikus esemény bekövetkezését. VIII-
as intenzitású, 6,5 magnitúdójú rengés történehetett kb. Kr.e. 1240-ben, melyet egy közeli, nyugat-
keleti csapású normál vető menti elmozdulás okozott. 
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