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Salgótarján-Baglyas-kő Árpád-kori vár és őskori település feltárása 2019. tavaszán

Felvétel az 1910-es évekből



Salgótarján-Baglyas-kő

Károly-akna



Geográfiai viszonyok és az egykori szénbánya 



Mocsáry A. 1826, Lehmann S. után Kálniczky Gy. 1869

Sándorfi Gy. – Nováki Gy.



• A meglehetősen kisméretű vár építésének ideje nem ismert. Építtetője Hollókővel együtt a
Kacsics nemzetség Illés-ága volt.
• E nemzetség tagjának, Mihálynak fiai: Mihály, Péter, Leusták és Mikus 1310-ben Csák Mátéhoz

pártolván, mind a négy várukat: Hollókőt, Baglyaskőt, Somoskőt és Sztrahorát, átadták neki.
Valószínűleg 1268-ban már ezt a várat említik az oklevelek, amelyiket a legkisebb fiú örökölt.
• A rozgonyi csata és Csák Máté halála után 1327. május 21-én Károly Róbert a hűtlen "Bogloskw-i
Illés" fia: Péter fia: Péter "Bogloskw" (Baglyaskő) nevű megyei birtokát és tartozékait a néhai
Farkas mester fiának: (Szécsényi) Tamás erdélyi vajdának adományozta. A vár a harcok során
feltehetőleg súlyosan megrongálódott, 1327-ben "locus castri"-nak mondják.
• A XV. századra jelentősen megváltoztak a Nógrád megyei birtok viszonyok, egyes várakra már

nem volt szükség, egyszerűen feleslegessé váltak. Így pusztulhatott el Sztrahora, Baglyaskő és
Ecseg is.
• A vár a XIV. században szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos, ovális alakú udvarral

rendelkezhetett. Az 1826-ban készült Lenhardt Sámuel rézmetszetén még látszik a félkörös, kapu
feletti boltív. 1889-ben leírták a sziklába vájt udvarát, egy alagútszerű nyílással rendelkező
helyiségét. A vár romjait a későbbiekben széthordta az építkező lakosság, a mai Baglyasalja
építésekor.



A lelőhely történeti térképeken (1. és 2. katonai térkép)





Fémkeresőzés során talált leletek



OrthofotóSzintvonalas felmérés

Terresztiális LiDAR felmérés



Talajradar-felmérés



Ásatási szelvények: 80 m2 feltárt terület négy szelvényben



Az egykori vár feltételezhető gerendaszékének bevésett nyomai a 
bazaltban



1. szelvény: kettős árok a vár közvetlen 
kőtömbje előtt







3. szelvény: külső védműhöz tartozó árok záródása és őskori településrészlet









Középső rézkori leletek



Késő rézkori leletek





Hatvan-kultúra leletei



Kora vaskor





Regisztrált réz- és bronzkori lelőhelyek a régióban: lelőhelyhálózat





Pénzérmék: bécsi fillérek (ezüst, bronz) és két ezüst Ferdinánd érem



Viseleti tárgyak



Hétköznapi használati tárgyak, 13-14. század

pipakupak, 16-17. század

csizmavasalat

kulcs

ládikaveret

kések



Várépítéshez, fenntartáshoz kapcsolódó tárgyak

Kovácsolt, gerendába való szegek és ökörpatkó



Fegyverzeti, harcászati leletek

14. századi páncélra szerelhető sarkantyú és 
számszeríjhoz való nyéltüskés nyílhegyek



Ólomdarabok golyóöntéshez

Muskéta- és puskagolyó

Golyóformáló fogó, 15. század 2. fele-16. 
század

Forgódíszes sarkantyúpár, 14-15. 
század



Középkori kerámia



Megjelenő korszakok:

Őskor
Neolitikum

Középső neolitikum: Zseliz-kultúra
Rézkor

Középső rézkor: ismeretlen kultúra vagy kevert kultúrák (Bodrogkeresztúr-, 
Hunyadihalom-Laznany-, Ludanice-, Furchenstich/Bajc-Retz-, Balaton-
Lasinja-kultúra?)
Késő rézkor:

Boleráz-kultúra
Baden-kultúra
Kostolác-kultúra

Bronzkor
Kora bronzkor (Makó-kultúra?)?
Kora és középső bronzkor: Hatvan-kultúra
Késő bronzkor: Hatvan-Koszider, Halomsíros kultúra, Piliny-kultúra?
Kora vaskor: kevert (Kyjatice-Urnamezős kultúrák)  

Középkor
késői Árpád-kor (13-14. század)
huszita foglalás (1427-től )
török hódítás (1526-tól)
kora újkor (17. század vége-18. század)


