
A haeduusok központi oppidumának, Bibractének marad-
ványai a Massif Central északi szegélyéhez tartozó Mont
Beuvray-n találhatók. E hatalmas gall törzs egykori territó-
riumát nyugaton a Loire, keleten a Saône, délen a Beaujo-
lais hegyei és a Roanne-i síkság, északon pedig a Côte-
d’Or illetve az Auxerrois platója határolja. A haeduus
terület szívében a 900 m-t elérõ Morvan masszívum terül
el, amely a Loire völgyét elválasztja a Saône medencéjétõl
és forráshelye a Szajna fõ mellékfolyójának, az Yonne-
nak. Caesar a Bellum Gallicumban a törzs számos települé-
sét említi, ezek Bibractéhez képest másodlagos jelentõsé-

gûek voltak. A Mont Beuvray közelében zajlott le a gall
háború elsõ döntõ jelentõségû csatája: nevezetesen ez volt
Caesar gyõzelme Kr. e. 58-ban a helvétek ellen. Kr. e. 53-
ban itt választották a gall koalíció vezérévé Vercingeto-
rixot. Végül, az alesiai diadal után, Caesar Bibractében
kezdte szerkeszteni „kommentárjait” a gall háborúról.

A haeduusok fõvárosának lokalizálása hosszú idõn ke-
resztül heves viták tárgya volt. Eleinte általában a törzs ró-
mai kori központjával, Augustodunummal (Autun) azono-
sították, hogy aztán az attól kb. 25 km-re nyugatra fekvõ
Mont Beuvray-n találják meg. A problémát Jacques-

Gabriel Bulliot autuni borkereskedõ és amatõr
régész III. Napoleon által támogatott ásatásai
oldották meg. Az 1867 és 1907 között végzett
feltárásokba Bulliot unokaöccse, a kelta régé-
szet mindmáig egyik legnagyobb alakja, Joseph
Déchelette is bekapcsolódott. A Mont Beu-
vray-i kutatások eredményei európai léptékû-
nek bizonyultak. Ebbõl kiindulva vázolta fel
Déchelette az „oppidum-civilizációra” vonat-
kozó elképzelését, mely szerint erre a városi
jellegû települések kialakulása, a kultúra igen
nagy területeket érintõ uniformázálódása volt
jellemzõ. Az utóbbi négy oppidum – Bibracte,
a bajorországi Manching, a csehországi Strado-
nice és a magyar Velem-Szentvid – leleteinek
összevetésére épül.

A magyar ásatás színtere a Pâture du Cou-
vent, azaz a „kolostor legelõje”. Az elnevezés
onnan származik, hogy a zóna északi részét,
amely a középkori ferences kolostor falain kí-
vül feküdt, korábban rét borította. A nagy kiter-
jedésû terasz nem esik messze az oppidum
északkeleti fõbejáratától, a Rebout-kaputól.
Igaz, az utóbbi a belsõ erõdítményrendszerhez
tartozik, míg az 1986 óta felfedezett külsõ véd-
mû, melynek jóvoltából a település területe
135-rõl 200 hektárnyira gyarapodott, jelentõsen
megnöveli az oppidumon belüli távolságot.

Bulliot és Déchelette ásatásai alapján
Bibracte iparos- és kereskedõnegyede a Re-
bout-kapunál kezdõdõ terepalakulatokat (Côme
Chaudron, Champlain) és részint a Pâture du

54

Szabó Miklós (1940) régész,
egyetemi tanár, az MTA rendes
tagja, az ELTE  Régészeti Intéze-
tének igazgatója. Kutatási terü-
lete a klasszika archaeologia és
a kelták régészete. 1988-tól veze-
ti a bibractei magyar ásatásokat.

A haeduusok szállásterülete Kr. e. 60 körül

Régészet
Gall város a Mont Beuvray-n

Szabó Miklós



Couvent-t foglalta el. A „kolostor legelõjén” Déchelette
két lakóházat és egy körülbelül 70 m hosszú épületet loka-
lizált, amelyet a leletanyag alapján „Nagy kovácsmûhely-
nek” nevezett el. Ugyanakkor felismerte e terület átmeneti
jellegét, összehasonlítva a gazdasági zónával illetve a rezi-
denciális Parc aux Chevaux-negyeddel. Feltételezte továb-
bá, hogy a Pâture du Couvent nagy részét köztér foglalta
el. E probléma tisztázására 1987-ben spanyol-francia ása-
tás vállalkozott, amely váratlan, szenzációs felfedezést ho-
zott: elõkerült egy hajó formájú nagy medence (10,48 x
3,65 m), amely gondosan faragott és illesztett gránittöm-
bökbõl épült. A medence quader-technikájának párhuza-
mait a hellénizált Dél-Franciaországban kell keresni. Az
ásatók az egyedülálló „mûtárgyat” Bibracte mundusaként
értelmezték, s kézenfekvõ volt feltevésük, hogy eredetileg
a tér közepét foglalta el.

Az ELTE ásatása a medencétõl délre 1988-ban indult
meg, s azt a meglepõ eredményt hozta, hogy a tér valójá-
ban az oppidum fõútjának része, amely a Rebout-kaputól
kapaszkodik felfelé a Côme Chaudronon át a Pâture du
Couvent-ig, majd elhaladva a Parc aux Chevaux mellett eléri
a Chaume-ot illetve a Terrasse-t, s elágazik a Les Grandes
Portes felé. Ezzel még különlegesebbé vált a medence
helyzete: ez ugyanis ily módon a körülbelül 14 m széles
bibractei fõutca tengelyében helyezkedik el. 1990 és 1995
közötti ásatásaink tárgya ez az út volt. Az építési technika

tökéletesnek aligha nevezhetõ: az ún. vizes maka-
dám lényege, hogy sóderba rétegesen kaviccsal,
homokkal kevert köveket és amphoracserepeket
döngöltek. Minthogy az alapozás a korábbi telepü-
lési struktúrák (cölöplyukak, gödrök, árkok) betö-
mése és elplanírozása révén jött létre, az útfelület
gyakran megsüllyedt, megrepedezett, s emiatt ál-
landó foltozást, javítást igényelt. Ezek a beavatko-
zások azonban nem akadályozták az útépítés rela-
tív idõrendjének tisztázását. A legkorábbi fázis (0.
út), illetve ennek megújítása (1A periódus) több,
mint 9 méter széles volt, s nyugaton árok, keleten
a már említett „Nagy kovácsmûhely” támfala sze-
gélyezte. Késõbb az utat nyugat felé több mint 3
méterrel kiszélesítették (1B periódus), ami a grá-
nitmedence megépítésével függött össze. Végül az
említett támfal létesítése után a fõút teljes felületét,
némileg tovább szélesítve, egységes burkolattal
borították be, létrehozva ezáltal a 2. utat. Ettõl
nyugatra feltártuk a járdának egy szakaszát, mely-
bõl 7 méternyit kis porticus foglalt el, 1,5 méter
szélességben. Padlóját amphoratöredékekbõl ki-
alakított, gondosan kiegyenlített felületû réteg al-
kotta (vagyis az itáliai bortároló edények cserepeit
Bibractében másodlagosan szigetelõanyagként is
használták). A porticust az úttól eredetileg fapillé-
reket hordó talpgerenda ágya választotta el, s nyu-
gaton ugyancsak nyitott volt.
A porticus „járószintjének” és az út különbözõ pe-

riódusainak elbontása után sárga, agyagos szintre bukkan-
tunk, benne a fõút alapozásakor betömött korábbi struktú-
rákkal. Sajnos, a legkorábbi periódus, a 0. út alól idõrendi
szempontból értékelhetõ leletek nem kerültek elõ. Annál
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A Pâture du Couvent. Balra az oppidum fõútja a medencével, jobbra a
„Nagy kovácsmûhely” insula az Augusztus-kori domusszal 
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gazdagabb volt a „szüret” az 1B út és a porticus alatt: több
mint 1400 amphoracserép, mintegy 50 jellegzetes
agyagvázatöredék, közte több hiánytalanul összeállítható
edény – némelyik görög betûs felirattal – és számos, Bibrac-
téban vert kelta pénz jött napvilágra. A lelethorizont összes-
ségében a Kr. e. 120 és 80 közötti idõszakra keltezhetõ.

Végeredményben a Mont Beuvray-i útkutatás eredmé-
nyeképpen az oppidum gall háborúk elõtti történetének
egyik legfontosabb idõrendi támpontjához jutottunk. Min-
denekelõtt, a Kr. e. 120–80 dátum terminus post quem az
1B-vel jelölt útszélesítés keltezéséhez. Továbbá, ennek
alapján datálni lehet a gránitmedence építését is. A spa-
nyol kutatók abból indultak ki, hogy a medence körüli kö-
vezett zónából, amely mai ismereteink szerint a fõút 2. pe-
riódusának felel meg, Kr. e. 28–7-re keltezhetõ Nimes-i
pénz került elõ. Ennek alapján az építmény a kora gallo-ró-
mai idõszak alkotása volna. Valójában az említett idõpont
kizárólag a 2. útra vonatkoztatható, amely ilyen módon
Augustus uralkodását nem elõzhette meg.

A fõút megépítése alapvetõ jelentõségû volt a bibractei
oppidum történetében: nem kevesebbrõl van szó, mint a vá-
rosi szerkezet megszületésérõl, amely a legóvatosabb becs-
lés szerint sem tehetõ Kr. e. 80-nál késõbbre. Ásatásaink
során a radikális átalakulás több szimptómáját észleltük.
Legelõször is az út alatt feltárt épületmaradványok tájolása
a település jövendõ fõtengelyétõl eltér. Másodszor, az 1A
út kiszélesítésével egyidejûleg létesült a gránitmedence – a
publikálók meggyõzõ érvelése szerint Bibracte szimboli-
kus középpontja –, amely körül alapították és szervezték
meg a várost. Harmadszor, egyre több jel utal arra, hogy
legalábbis a Pâture du Couvent területén orthogonális szer-
kezettel számolhatunk, a fõútra merõleges mellékutcákkal, s e
szkémába illeszkedõ lakóépületekkel, illetve parcellákkal. 

Mindezek után térjünk rá a bibractei magyar ásatásnak
a római foglalás utáni idõszakra vonatkozó eredményeire.
A „Nagy kovácsmûhely” területén 1995-ben megkezdett
kutatásaink két meglepetéssel szolgáltak. Egyrészt bebizo-
nyosodott, hogy Déchelette pesszimizmusával ellentétben

a ferences kolostor területén érdemes ásni. Másrészt, a ku-
tatóárkainkban egyre jobban körvonalazódó insula felsõ
teraszán, a kolostortemplom apszisánál, nagyméretû épít-
ményt találtunk.

A kezdetben „központi épületnek” nevezett konstrukció-
ról kiderült, hogy valójában római típusú lakóház, azaz do-
mus, atriummal és peristyliummal. A riolitból meszes ha-
barccsal épített falak sarkait általában opus quadratum
technikával emelték. A padló többnyire terrazzo-típusú
volt, de némelyik helyiségben opus signinumot találtunk,
amely habarcsba rakott cserepekbõl készült. A tetõfedés
elemei is elõkerültek: égetett anyagból készült tegulák, im-
brexek és palmettás díszítésû antefixek. A ház nyugati ré-
szét a kolostor gazdasági épületei elpusztították. A domus a
hozzá csatlakozó traktusokkal egy insulányi területet fog-
lal el, ami körülbelül 5600 m2-t tesz ki. Ma Bibractének ez
a legnagyobb épületegyüttese. Ugyanakkor feltûnõ volt az
egész objektumot jellemzõ leletszegénység. Ennek kézen-
fekvõ magyarázata az, hogy Bibracte lakosságának Augus-
todunumba történõ áttelepítésekor az épületet gondosan ki-
ürítették, s az egykori lakók minden használható tárgyat
magukkal vittek. Egyetlen, Augustus uralkodásának utolsó
szakaszára, a Kr. u. 2. évtizedre keltezhetõ kerámialeletet

tártunk fel egy csatornában a domus
déli oldalán, amely az épület feladásá-
val hozható kapcsolatba. Ezzel olyan
kronológiai támponthoz jutottunk,
amely határozottan ellentmond annak
a korábbi felfogásnak, miszerint
Bibracte kiürítése a Kr. u. utolsó évti-
zed legvégén következett volna be.

A „Nagy kovácsmûhely” insu-
láján belül a domus felfedezése újabb
érv amellett, hogy a Pâture du Cou-
vent terasza már nem tartozott
Bibracte iparos és kereskedõ negye-
déhez. A 2000-ben elkezdett mély-
ásatások e tekintetben váratlan szen-
zációval szolgáltak. Azt ugyan már
korábban diagnosztizáltuk, hogy a
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A domus rekonstrukciója (metszet)

Oszlopcsarnok maradványa a domus alatt
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domus alatt volt egy régebbi, alapraj-
zilag némileg eltérõ épület. Arra
azonban, velünk együtt, senki sem
számított, hogy az egyik, a kolostor-
templom közelében található délnyu-
gati helyiségben, a terrazzo-padló
alatt, oszlopcsarnok maradványai ke-
rülnek elõ. S nem akármilyen porti-
cusé: az in situ oszlopmaradvány át-
mérõje 60 cm. 2001 óta a stylobates
újabb szakaszait tártuk fel, s több
oszlopbázis helyét azonosítottuk.
Maga a struktúra, amely az eddigi
statigráfiai adatok és a kerámialele-
tek alapján Kr. e. 50 és 30 között
épülhetett, a domus-periódushoz or-
ganikusan nem kapcsolódott. A 24
méter hosszú és 13 méter széles fe-
dett csarnok belsejében a hosszú ol-
dalak mentén 8-8, a rövidekén 4-4
oszlop állott, míg kívül – északon,
délen és nyugaton – további helyiségek csatlakoztak hoz-
zá. Keleten 2003-ban kétfokú lépcsõzetet fedeztünk fel,
ami arra utalhat, hogy az épület térre nyílott. Az elõbbiek
alapján alaprajzi szempontból bazilikális szkémáról beszél-
hetünk. Amennyiben középületben gondolkodunk, mai is-
mereteink szerint ez volna a nyugati provinciák legkoráb-
bi, azaz a császárkor elõtt épült bazilikája. Az épülettípus
köztársaságkori képviselõit Rómán kívül egyelõre csak Itá-
liában, például Cosában (Etruria), Ardeában (Latium), Al-
ba Fucensben (Abruzzo) tárták fel. Másrészt viszont azzal

kell számolnunk, hogy a feltételezett bazilika Augusto-
dunum megalapításával funkcióját vesztette, s helyén
Bibracte lakosságának elköltözéséig domust emeltek.

Mindezek után nagy várakozással tekintünk a 2004. évi
ásatás elé, amelytõl további támpontokat remélünk az épü-
let funkciójának egyértelmû meghatározásához, továbbá
Bibracte forumának lokalizálásához.
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