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Szakmai besz6mol6 a Bagod-Bagodviteny6d r6mai kori temet6

feltdrisa 2020. program megval6sftrlsrf, 16l

El6zm6nyek:

Bagod kdzs6g Zalaegerszegtol 10 km-re keletre tal6lhat6 a Zala foly6t6l 6szakra. A

teleptil6s r5szet alkot6 Viteny6d hattxtrban 1973-ban Ndmeth JSnos egy noi fejet Sbrt.zol6

faragvinytal6lt. A r6mai kori sfrk6 tdred6kdt a Gocseji Mirzeumba vitte.Ez a ko meg is jelent

M6csy Andriis: Zalamegye r6mai kori koemldkeirol irt munk6j6ban(Zalai Gytijtemdny 6. 2l-
32). Phr 6v mflva, a kor6bbi kutat6sait folytatva N6meth Jilnos a sirko tovribbi darabjait taltita

meg, igy azma mrir majdnem teljes. A teljes sirkovet Bilkei lr6n 6s Horv6th Ldszlo publik6lta

Noricumi r6mai sirkovek Zalirbar, cimmel (Zalai Gyiijtemdny 16, 13-20.). Ezt kovetoen

jelentosebb kutat6s nem zajlott, csak regeszeti terepbej6r6s volt a tenileten. Ekkor r6mai kori

6s kciz6pkori ed6nytored6kek kertiltek el6.

A Gdcseji Mrizeum egyik r6g6szeti kutat6si programja, a R6mai kori vill6k aZalafolyo

mentdn cimmel 2018-ban indult. A kutat6s sortin terepbejdrrissal, f6mkeresos kutat6rssal,6s

amennyiben lehetosdg nyilik 16, mriszeres mdrdssel vizsgdljuk meg a mir a kcizhiteles

nyilvdntartiisban szereplS r6mai kori r6g6szeti lel6helyeket.

Bagod telepril6s t6mogat6s6val2020. februrlr 20-6na r6mai kori sirko elokertildsi hely6n

geofizikai kutat6st v6gezttink, hogy azonositsuk azt az 6pitm6nyt, ahonnan a sfrko

kimozdulhatott. A kutatris sorim 20.230 m2 teriileten magnetom6teres felmdr6st, 6s 977 m2

tertileten f<ildradaros m6r6st v6gezttink. A m6rds eredmdnl,sk6nt sikeriilt azonositani egy 19x19

m nagysdgf tertiletet krirbe kerit6 iirkot, melynek szdless6ge kb. 1 mdter. A rdgdszeti

pdrhtzamok alapjan a jelensdg egy r6mai kori temetot vagy sfrkertet vehetett kdrtil. Anegyzet

alakri 6rok a deli oldalon megszakad, ez lehet a sirkert bejaruta. A korbevett teriileten vdgzett

ftildradaros kutatiis dpiilet nyom6t nem mutatta ki.

A magnetomdteres felmdrds k6p6n tovdbbi r6g6szeti jelens6geket is azonositani lehetett.

A jelenleg nyilv6ntartott lelShely hatdrdn kiviil egy nagykiterjed6sri, jellegzetes anom6liatipus

alapjan a kcizdps5 neolitikum idoszakdra (Kr.e. 6 evezred) keltezheto telepiil6s r6g6szeti

nyomait sikertilt azonositani. A k6pen cisszesen 43 k6z6pso rijkokori hdzhely rekonstru6lhat6.

A tervezett kutatiis cdlja a geohzikai felmdrdseken azonosftott r6mai kori sfrkert

felt6riisa. A kutat6s sorrin 400 m2 tenilet (20x20 m) feltrir6s6t terveztiik . Ez magiha foglalja a

r6mai kori sfrkert teljes tenilet6t.
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R6e6szeti feltrirris

A Nemzeti Kultur6lis Alap Orciksdgvddelmi Koll6giumahoz benyijtott ptlydzat

t6mogatds6val (pillyflzati azonosit6 2071341379) 2020. augusztus 4 6s augusztus 13. kdz6tt

elvdgezttik a Bagod-Bagodviteny6d - Nyugati telepiil6sszel regdszeti lelohelyen, a 4lll4l'rsz-

ri ingatlanon a kutat6si programban leirt teriileten a r6g6szeti feltrirrist. A kutat6s megval6sit6s6t

Bagod teleptil6s onkorm6ny zata is t6mo gatta.

A r6g6szeti lel6helyen a feltiir6s sor6n 2020. augusztus 4-6n 6s 5-6n gdpi munkaerovel

cisszesen 400 m2 tertiletet nyitottunk ki.

A kutat6s a lel6hely tertiletdnek ddli r6szdn , a 2020. febru6rj6ban geofizikai kutat6ssal

megvizsgiilt r6sz6n trirt6nt meg.

Az flsatis menet6nek leirilsa: A tervezett felt6r6si tenileten a term6ny betakarit6sa ut6n

tudtuk megkezdeni a gepi munk6t, melyhez a foldtulajdonos Horv6th Henrik elozetesen

hozzt$6ru1t A g6pi munk6t a bagodi Sz6ll 6s T6rsa Bt vegezte el kdt munkag6ppel. A

humuszol6s soriin ktilon szedttik le a humuszreteget kb. 25 -30 cm-es vastags6gban, ezt a gdp

kiilon deponiilta, ezt kdvetoen m6lyitetttink m6g a g6ppel 10 cm-t, hogy a r6gdszeti jelens6gek

foltja tiszt6bban l6tsz6djon. A kutatott tenileten a geofizikai m6r6s eredm6nyeit tdkdletesen

igazolta a humuszol6s ut6ni tillapot. Az altalajban a rijk6kori, a r6mai 6s a kdso avar kori

jelensdgek egym6s mellett, illetve egym6sba 6sva jelentkeztek. Osszesen 16 jelensdgszdmot

(STR sz6mot) osztottunk ki.

Az objektumok felt6rdsanal nem torekedttink azok teljes feltilrdsira, csup6n kisebb

metszetekkel vizsgiiltuk meg ajelensdgek szerkezet6t, felt6lt6d6sdt, 6s a bet<iltdstikbol elokertilt

leletanyag alapjitn datriltuk azokat. A jelens6gek 3 korszakb6l szirmaznak, A legkorilbbi a

kdzdps6 neolitikum idoszaka, itt a Dun6nttli Vonaldiszes Ker6mia Kultrirajdb6l szdrmazo

jelensdgek kertiltek elo, nagy mennyisdgti leletanyaggal. A geofizikai kdpen s j6l Llthat6

n6gyszdgletes 6rok r6mai kori. Az 6rok tertilet6n felt6rt 3 kisebb szond6j6b6l kerilmia

tcired6kek, tiveged6ny toreddkek, firmam6cses darabja, illetve k6t terra sigillata toreddk kertilt

elo. Az rirok dszaki rdszdn egy sotdtsztirke, faszenes, paticsos foltot metszetttink el, ez miir k6s6

avar kori leleteket is tartalmazott.IJgyancsak n6pviindorlds korhoz tartoznak az irok nyugati

r6szdbe iisott kemenc6k is.

A r6g6szeti felt6r6s geoddzia felmdr6s6t a ZEGEOFORM Bt vdgezte el. Az 6sat6sr6l

dr6nfot6, illetve a feltiirris utols6 napj6n fot6 3D modell is k6sztilt.
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A feltrlrrls eredm6nveinek tisszefogla16sa

0sszefoglaltisul me96llapithat6, hogy a magnetomdteres felmdrdsen kimutatott

anom6li6k foltjai j6l l6tszottak a humuszolt felszinen is. A k6zdps6 rijk6kor (Dun6ntrili

Vonaldiszes Kultrira) idoszak6ra keltezheto dptiletek mellett fut6 6rkok egydrtelmrien

azonosithat6k. Ugyancsak a r6mai korinak tartott keritoarok is napvil6gra kertilt, de az arkon

beliil temetkez6sre utal6 nyomot nem tal6ltunk. A feltdriis sorSn a fd c6lkitriz6stinket, mely

szerint a n6gyszogletes kerito6rok egy belso r6sz6n r6mai kori sirokat, illetve a hetvenes

6vekben tal6lt r6mai kori sirko tov6bbi darabjait tal6ljuk meg, sajnos csak r6szeben sikeriilt

eldrni. Ennek egyik oka lehet a tertilet intenziv mezogazdas6gi mtivel6se, illetve elk6pzelhet6,

hogy a siremldk darabjait a r6mai kort kdvet6en megtal6lt6k, 6s a helyszinrol elhordt6k. Az is

elkepzelheto, hogy ko6ptiletek falilba (ak6r kdz6pkori templomok fal6ba) bedpitettdk. A r6mai

kori arokban, illetve a k6so avar kori kemencdk hamusgddrdben ugyan tal6ltunk kisebb

m6rv6nytdreddkeket, amelyek akitr a siraml6khez tartozhattak, de ezek kapcsolata nem

egy6rtelmri. A geofizikai k6pen a keritodrok mellett hfz6d6 ritnak vagy parcella-hat6rol6

6roknak azonositott anomrili6t a feltiir6son nem tudtuk megfigyelni. A r6mai kori n6gyszdgletes

kerito6rok termdszetesen triltodhetett fel, 6s a haszn6lat6t kdvetoen k<izel fel dvezreddel mar

nyoma sem lehetett, amikor az avat kor vdgdn egy kiesebb telepiil6st l6tesitettek a hely6n.

Ennek nyomai azok a kemenc6k, melyeket rdszben az |roktertilet6re ristak 16.

A lelohely leletanyag6t, illetve a jelensdgek stinis6g6t tekintve rendkiviil intenzivnek

bizonyult. Mind a neolitikum idoszak6b6l, mind a r6mai korb6l jelentos mennyis6gti leletanyag

keriilt el6.

A r6g6szeti felt6r6st nyilt 6sat6sk6nt, kciz<iss6gi feltrirrlskdnt hirdetttik meg, azaz a

munka ideje alatt bdrki megl6togathatta a kutatdsi tertletet, illetve ha dnk6nteskdnt szeretett

volna csatlakozni, akkor szivesen l6ttuk. Errol kor6bban Bagod telepiilds lak6it hirdetm6ynben

6rtesitettiik.

A r6g6szeti munk6r6l, 6s az el6kenilt leletekr6l sajt6t6jdkoztat6t tartottunk: a megjelent

irdsok mind online, mind nyomtatott form6ban is megjelentek. A tud6sit6sok ezeken a linkeken

drhetoek el:

httos:/ zalamedia.hulvezet o-hi rek/e svszervolt/k -lehetett-a-romai-ve -katona

https://www .zaol.hulkozeletlhelyi-ko zeletlhet

https://www .zaol.hu/sale rial r e geszeti - asatas-
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http : //ze stv. hu/hirado- I 5 62 7/?video:seCXGsAsU3 A

A felt6r6s eredmdnyeirol, illetve a r6g6szeti kutat6s ut66let6rol a Gocseji Mfzeum Mrizeumi

tal6lkoz6sok ONLINE programsorozatitban sz6moltunk be, Egy r6mai kori sirko nyom6ban,

Kdzdss6gi rdgdszeti 6sat6s Bagod hatdrdban cimmel 2021. marcius 4-en. Az el6ad6k Eke Istv6n

rdgesz, ds Sipos Ferenc, Bagod polgdrmestere voltak. Az eload6sr6l kdsztilt felv6tel a Gricseji

Mrizeum Youtube csatorn6jiin, a kovetkezo linken tekintheto meg:

s://www

A feltar6s munkatarsai:

Eke Istv6n, Red6 Ferenc, Briddcs Andriis r6g6szek,

Btiki Agnes, Gdnye Andr6s rdg6sztechnikusok,

Filp Csaba egyetemi tanar, N6meth Roland, Spil6k Lili, Lenghe Anna egyetemi

hallgat6k.

Andri Zsolt, Banfain6 Ztild Andrea,D6zsaM6ria, Gyuk Don6t Zsolt, Horv6th Norbert,

Kal6nyos Mil6n, Nagy Csenger, Sipos Ferenc, T6th Norbert, Varga Gyula onk6ntesek

A leletanvag els6dleges feldolgozdsa

Az 6sat6sr6l be6rkezett leletanyag mennyis6ge cisszesen: 4 db M30-as 16da.

A leletanyag mos6sa, restauriiliis6t, az affa 6rdemes ed6nyek kieg6szit6s6t 6s megerositds6t,

leletanyagok konzerv6l6s6t Jord6n Gydrgy, a keszthelyi Balatoni Mfizeum restaur6torayegezte

el.

A leletanyag elsodleges feldolgoz6sa megtdrtdnt, ds 377-l - 377-97 gyarapod6si sziimon

el6zetes nyilviintart6sba kertilt. A leletanyag lelt6roz6sa is megkezdoddtt, 6s a leltirozitst

krivet6en a Gdcseji Mrizeumban kertil vdgleges elhelyez6sre.

Zalaegerszeg, 2021. j rinius 25.

Eke Istviin
isatisvezeto regesz

Kostyril Ldszl6 Zsolt
mtzeumigazgato
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