
Régészet

z ELTE Régészeti Intézete Bibractéban, a „kolostor
legelôjén” (Pâture du Couvent), 1988 óta folyó ásatá-
sainak eredményeit e folyóirat hasábjain már koráb-

ban bemutattuk.1 Az Augustus korára keltezett domus2 építészeti
elôzményeinek vizsgálatát 2000-ben kezdtük meg az atrium
(XI), illetve a XXI. számú helyiség alatt, két olyan zónában,
amelyeket az ókor utáni, különbözô természetû beavatkozások
vagy csak kevéssé, vagy egyáltalán nem károsítottak. (1. kép)
Az utóbbi helyiség terrazzo-padlója alatt felfedezett építési
feltöltés korábbi struktúrát fedett be, amelybôl in situ maradt
fenn a masszív alépítményen (MS3) álló, fehér mészkôbôl fa-
ragott bázis az oszloptörzs töredékével (C1). Körülötte mikro-
gránitból készített, ívháromszög alakú oszlopelemek hevertek.
Maga az oszloplábazat négyzetes talplapból és két, árkolással
(trochilus) elválasztott torusból áll; közülük a felsô valamivel
keskenyebb (2. kép).

A következô évek ásatási kampányai során fokozatosan
kibontakoztak egy, a ráépült domustól alapvetôen különbözô
alaprajzú épület kontúrjai. A 3. és a 4. kép segít abban, hogy a
kutatás fázisait nyomon kövessük. Az M15 és M6 jelzésû falak
az objektum déli határfalára, illetve egy hozzá kapcsolódó
szárnyépületre utaltak. Ennél fontosabb volt a déli alépít-
ményhez (MS3) csatlakozó nyugati (MS4) és keleti (MS2)
falazat felfedezése, az elôbbin két (C2 és C3), az utóbbin egy
(C4) világosan kirajzolódó oszloplábazati hellyel. Mindezek a
támpontok lehetôvé tették az oszlopok tengelytávolságának
meghatározását, ami 2,5 méternek felel meg. Az északi
stylobatést (MS 1) 2003-ban azonosítottuk, rajta egy
oszlopbázis (C5) „lenyomatával”. A mind a négy oldalán belsô
oszlopsorral övezett, 24 × 14 méteres csarnok (A és B1-B4)
alaprajza a nyugati (M1), a keleti (M5) és az északi (M10 és
M11) határfalak feltárása után vált teljessé, s ez egyértelmûvé
tette, hogy a római bazilikára jellemzô szkémával számol-
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hatunk. A középsô rész (spatium medium = A), amelyet 4 × 8
oszlop határol, 18 × 9 m méretû; az északi és a déli kolonnád
a határfaltól kb. 1,8 m-re, a keleti és a nyugati pedig kb. 2
méterre van. Az objektumnak bazilikaként
való értelmezését támasztotta alá a keleti
falhoz (M5) csatlakozó lépcsôs lábazat
(E1) elôkerülése.

A csarnok padlózatát meglehetôsen rossz
minôségû, világosbarna habarcsréteg képez-
te, amelynek alapozása mésszel kevert
mészkôzúzalék volt. Az utóbbi arra utal,
hogy a fehér mészkôbôl készült épülettago-
zatokat a helyszínen faragták ki.

A bazilikát három oldalról épület-
szárnyak vették körül. Nyugaton egy 4,9
m széles, hosszú terem (D) volt, külsô
falán (M12) bejárattal (PT3). A 2006-ban
felfedezett, az utóbbira merôleges nyugati
fal (M21) azt jelzi, hogy ebben az irány-
ban további építménnyel kell számolni.

Északon három helyiség (F,G és H), délen
egyelôre csak egy (J) határozható meg. Kérdés
azonban, hogy mindkét oldalon szimmetrikus
elrendezéssel kell-e számolni. Említést érdemel,
hogy az északi helyiségekben vörös festésû vako-
lattöredékek kerültek napvilágra.

Az épületkomplexum különbözô részein a be-
omlott tetô maradványai feküdtek a padlón:
tegulák, imbrexek, az ácsolat elszenesedett ele-
mei vasszögekkel, továbbá a mennyezet vako-
latának töredékei. Számos jel utal arra, hogy a
bazilikát tûz pusztította el. A falak alapozásának
szondázása azt a megfigyelést eredményezte,
hogy az északi szárny (F, G és H) valamivel
korábbi, mint maga a bazilika. Az utóbbi építése
során azonban az elôbbi tetôzetét felújították, s
ennek nyomán kerülhettek tegulák és imbrexek a
külsô járószint alatti betöltésbe.

A kutatások kiterjesztése a bazilikától keletre
esô zónára egy nagyjából négyzet alakú (21,4 ×
21,5 m) tér felfedezését eredményezte, amelyet

északon (H és I) és délen (K és L) több helyiségbôl álló
épületszárny, keleten pedig fal (M19 és M20) határolt. A déli
rész bejáratához (PT2) monumentális küszöbkô (SE1: 2,5 ×
0,6 m) tartozik. Magát a központi zónát gondosan kivitelezett
agyag járószint (S1-S4) fedi. Kézenfekvônek tûnik, hogy a
teret forumként definiáljuk.3

Ásatásaink során sikerült rábukkannunk a Bulliot által
egyszer már felfedezett vízvezetékre.4 (5. kép) Ezzel
megoldódott Bibracte egyik aktuális topográfiai problémája,
nevezetesen az aquaeductus lokalizálása. Másfelôl az általunk
kutatott területen (Pâture du Couvent) a római típusú kô-
építkezések relatív kronológiájára is fény derült: a vízvezeték
tartozik a legrégebbi fázisba, majd ezt követi a bazilika, s
végül a domus képviseli a legfiatalabb római konstrukciós
periódust. Egyúttal az utóbbi építésének kezdete – Kr. e. 20
körül – terminus ante quem a bazilika felhagyását, esetleges
elpusztulását illetôen.5

A mély szondák egyúttal a római hódítást megelôzô
szinteket is elérték, amelyekre korábban Bibracte fôútjának
ásatásai során már rábukkantunk.6
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5. kép. Bibracte aquaeductusa (jobbra lent)

6. kép. A bazilika és a forum méretadatai római lábban

4. kép. A bazilika szerkezeti elemei
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2. A bazilika építészeti kialakítása

Az építészeti vizsgálat szemszögébôl nézve a legnagyobb ne-
hézségét az okozza, hogy a bazilika falait a domus építésekor
a padlószinttôl számított 30-50 cm magasságig visszabon-
tották és habarcsréteggel fedték le, majd a területet bontási
törmelékkel töltötték fel. A C1 jelzésû oszlopmaradványtól és
a körülötte fekvô oszlopelemektôl eltekintve a rekonstrukció
során felhasználható építészeti tagozatok másodlagos helyzet-
ben, a domus, illetve az insulára részben ráépült kolostor
területén kerültek elô.

A bazilika méretei római lábban (1 p = 296 mm) a követ-
kezôek: belmérete 71 × 41 láb, a spatium medium 61 × 31 láb.
A D helyiség nyugati falának távolsága Bibracte fôútjától kb.
110 láb, míg a forum mérete 71 × 71 láb, átlója pedig kb. 100
láb, s ugyancsak kb. 100 láb a bazilika hosszúsága a szárny-
épületekkel együtt. A forum középpontja köré szerkesztett 100
láb átmérôjû kör a tér négy sarkán kívül a K és az I helyiségek
külsô falát is érinti. Ez arra utal, hogy a tervezés, illetve a kitû-
zés szerkesztôháló használatával történt (6. kép).

A rekonstrukció szempontjából lényeges az a munka-
hipotézis, miszerint a lépcsôs lábazat (E1) végigfutott az épület
keleti, azaz a forumra nyíló oldalán. Ebbôl ugyanis az követ-
kezik, hogy a homlokzat oszlopos vagy pilléres kialakítású
lehetett. Az insula területérôl származó, másodlagosan fel-
használt építészeti tagozatok igen nagy valószínûséggel ere-

detileg a bazilikához tartozhattak. Fehér mészkôbôl készültek
a toszkán oszlopfômaradványok, az eredetileg ugyancsak
toszkán oszlopot díszítô asztragalosz-töredékek, továbbá egy
korinthoszi oszlopfô alsó része. (7. kép). Ez utóbbi az akan-
thusz-levél formája alapján Augustus koránál korábbra
keltezhetô.7 Lényegében ugyanez mondható el az in situ elôke-
rült oszlopbázisról, bár ennek párhuzamai a Kr. e. 1. század
utolsó évtizedeiben is elôfordulnak.8 (2. kép) A pillérbázisok
és fejezetek anyaga rózsaszínû mikrogránit, akárcsak a fentebb
említett oszlopelemeké. Ezek profilja annyira leegyszerûsített,
hogy önmagukban idôrendi támpontot nem nyújtanak. A mé-
reteket tekintve négyféle pillér- és oszloptörzzsel számolha-
tunk; a korinthoszi oszlopok magassága azonos átmérô mellett
nagyobb lehetett, mint a toszkán oszlopoké. A 8. kép mutatja a
különbözô variánsokat, s egyúttal azt a lehetôséget is, hogy a
kétszintes pillérrendszer és az oszlopok közös térben vagy
homlokzaton hogyan szerepelhettek együtt.

A feltárt épületmaradványok állapota és a döntô többségük-
ben nem eredeti helyzetükben fennmaradt építészeti tagozatok
alapján a bazilika rekonstrukciója komoly nehézségekbe
ütközik. Semmiféle támpontunk sincs például a különbözô
oszloptípusok (toszkán, illetve korinthoszi) elhelyezésére vo-
natkozóan. Jelenlegi ismereteink szerint a forumra nézô keleti
homlokzaton egyaránt állhattak félpillér-bázisok vagy oszlo-
pok: az M5 jelzésû alapozás mindkét megoldást lehetôvé teszi
anélkül, hogy képesek lennénk e kérdésben egyértelmûen dön-
teni. Minthogy az ásatás során több olyan faragott kô került
elô, amely boltövhöz tartozott, elvben az sem zárható ki, hogy
a homlokzat árkádos kialakítású volt.
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7. kép. Korinthosi oszlopfô töredéke a domus északnyugati
traktusából

9. kép. A bazilika metszete: egyszintes oszloprend a felmenô falak
minimális méretei mellett

10. kép. A bazilika metszete: 
kétszintes oszloprend kiemelt nyeregtetôvel

8. kép. A bazilika oszlopainak 
és pilléreinek rekonstrukciós vázlata
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Az épület tömegének rekonstruálására a leginkább alkal-
mazható módszer a falak egymáshoz viszonyított magasságá-
nak meghatározása és a tetôidomok felszerkesztése. A 9. ábrán
a bazilika Ny–K irányú keresztmetszete látható a felmenô
falak legkisebb magasságát alapul véve. Ebben az esetben a
keleti homlokzat kb. 6 m magas lehetett, és a 8. kép 3. és 4.
oszlopvariánsai rendelhetôk hozzá. A másik lehetôség, hogy
feltételezzük, a homlokzaton kétszintes oszloprend volt (10.
kép), a bazilikatér fölött pedig kiemelt nyeregtetô. Ekkor a
minimális értéknél magasabb belmagasságú nyugati D helyi-
ség fedése egyesítve van a szomszédos ambulatorium tetôze-
tével. A felsô szint féloszlopai vékonyabb fallal kombinálva az
alsó oszlopok számára elfogadható terhelést jelentettek.

Ebbôl következôen a forum felôli homlokzatnak is két
rekonstrukciós lehetôsége van, ahogy ezt a 11. és a 12. kép
mutatja. A második mellett szól, hogy ebben az esetben a mik-
rogránit félpillérek is elhelyezhetôk a homlokzaton, köztük
boltövekkel.9 (12. kép)

3. Keltezés

Az épület keltezéséhez a domus atriuma alatt végzett ásatás
megfelelô mennyiségû és statisztikailag is értékelhetô lelet-
anyagot hozott napvilágra. Ebben a zónában ugyanis a bazi-
lika-komplexum D helyiségének padlója épen megmaradt.
Fémek híján a keltezés támpontja a 962 kerámiatöredék, amely
négy alapkategóriába sorolható be: mediterrán tradíciójú im-
portkerámia, korongolt finomkerámia, korongolt házikerámia
és korongolatlan házikerámia. Ezek vizsgálata során szem-
betûnô a jellegzetesen Augustus-kori típusok hiánya, mint a
terra sigillatáé, a vékonyfalú ACO-poháré, a pompeji típusú

tálé és a kanellúrás, „függô” peremû kancsóé. Ez a tény már
önmagában is az Augustus uralkodása elôtti idôszak kerá-
miamûvességére utal. A presigillata és a mortarium jelenléte
az együttesben ezt nemcsak megerôsíti, hanem ezen túlme-
nôen a Kr. e. 50 és 30 közötti keltezés mellett szól. A bazilika
ÉK-i sarkában, a beomlott tetôszerkezet és a padló közötti
pusztulási rétegbôl elôkerült presigillata-töredék is minden-
képpen az Augustus-kor elôtt készült.10

Mindezek alapján, figyelembe véve a fentebb említett krono-
lógiai támpontokat, a bibractei bazilika a késô köztársaságkor
alkotásai közé sorolható.

4. Értékelés

Hogy mennyire váratlan, mondhatni paradox helyzetet
teremtett egy forum és egy bazilika felfedezése egy közép-
galliai kelta oppidumban, jól érzékelteti az 1997 és 2002
közötti hat év bibractei ásatásait bemutató tanulmány egyik
mondata: „Nehéz elképzelni, hogy hol lehetett volna a lelô-
helyen egy itáliai mintát követô forum.”11 Márpedig semmi
kétség, hogy a magyar ásatás késô köztársaságkori bazilikát
tárt fel, belsô peristyliummal és perifériális ambulatoriummal,
amely a kis, négyszögletes forummal építészeti egységet alkot:
a teret határoló északi (H,I) és déli (K,L) porticus falai
egybeépültek a bazilika szárnyépületeivel (F,G, ill. J).

Köztársaságkori bazilika Bibractéban
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13. kép. Laudun: bazilika és forum

14. kép. Bazilika és forum:  a) Saepinum; b) Lucus Feroniae

11. kép. A bazilika keleti homlokzatának rekonstrukciója (1. változat)

12. kép. A bazilika keleti homlokzatának rekonstrukciója (2. változat)
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A bibractei együttes kitûnô párhuzama a lauduni (oppidum
du Camp de César) forum és bazilika; az utóbbinak azonban
nincsenek toldaléképületei (13. kép).12 Ezzel szemben a Mont 
Beuvray-i ásatás jelenleg nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a
bazilika nyugati oldalán volt-e apsis vagy exedra. (Az M21-es
fal rendeltetését további kutatások tisztázhatják.) A lauduni
együttes a Iulius-Claudius-dinasztia idején épült, s a kora csá-
szárkorra (valószínûleg az Augustus-korra) keltezhetôk a bib-
ractei bazilika itáliai párhuzamai Saepinumban és Lucus Fero-
niae-ban (14. kép). A két utóbbi emlék abba a csoportba
tartozik, amely a régebbi típusok továbbfejlôdését szemlélteti,
beleértve ebbe a Vitruvius-féle fanói bazilikát is.13

A bibractei bazilika szükségszerûen pre-vitruviusinak hatá-
rozható meg. Belsô elrendezése a 4 × 8 oszloppal olyan itáliai
modell közép-galliai átvételét valószínûsíti, amely a vitruviusi
típus organikus elôzményének tekinthetô.

A Mont Beuvray-i lelet különleges jelentôségét a római építé-
szet egyik legjobb ismerôjének, P. Grosnak 2002-ben publikált
megállapítása tükrözi, amely szerint a nyugati provinciákban
Augustus koránál korábbi bazilika nem ismert. Tegyük hozzá,
hogy ez a vélemény a bazilikaként meghatározott kéthajós
porticusokra („kéthajós bazilika”) is vonatkozik. Az utóbbi,
átmeneti típus, amely jól mutatja a kezdeti szerves kapcsolatot
a porticus és a bazilika között, Glanumban Kr. e. 30 és 20
között épült, majd az Augustus-kor végén „normális” bazilika
váltotta fel.14

Visszatérve a Mont Beuvray-re, a bazilika és a forum felfe-
dezése Közép-Galliában a mediterrán építészeti technikák és
típusok korai, a Kr. e. 1. század közepére keltezhetô megjele-
nésérôl tanúskodik. Topográfiai szempontból mindez úgy
értelmezhetô, hogy a Pâture du Couvent volt az oppidum egy-
kori központja. Erre korábban az e folyóirat hasábjain 2004-
ben bemutatott monumentális kômedence alapján lehetett kö-
vetkeztetni.

Bazilika és forum „telepítése” a kelta oppidumba a haeduus
fôváros és hatalmi központ végét jelzi, illetôleg átszervezését
az új politikai rendszer és adminisztráció igényei szerint. Dél-
Galliában a Kr. e. 40-es évek végén az oppidumok, mint pél-
dául Laudun, Ambrussum, Gaujac stb. és a „benszülött” váro-
sok, mint Glanum és Ruscino a latin jog érvényesülésének
folyományaként építettek középületeket, közteret vagy éppen
forumot bazilikával.15 De említést érdemel a noricumi Mag-
dalensberg esete is, ahol Róma e fontos kézmûvességi központ
életébe köz- és kultuszépületek, köztük egy bazilika emelésé-
vel avatkozott be. Majd Kr. u. 41-48 körül az új székhely,
Virunum váltotta fel a kelták városát.16

Bibracte és Magdalensberg összehasonlítása fontos tanulság-
gal szolgál. A bibractei bazilika fölé, amelyet felépülése után
nem sok idôvel tûzvész pusztított el, magánépületet, fényûzô
lakóházat emeltek, amelynek azonban valószínûleg sohasem
volt lakója. A magyarázat egyszerû: a haeduusok fôvárosát
Augustodunumba (Autun) telepítették át, s emiatt elôször a
bazilika, majd késôbb a domus is feleslegessé vált.

* Az építészeti rekonstrukció Timár Lôrinc, a kerámiafeldolgozás
Szabó Dániel munkája.
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