
Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén: Salgótarján-Baglyas-kő vára



Határokon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása…

Munkanemek Ár (HUF)

térinformatikai kutatás (lidar, geodézi, talajradar) 550000

geológiai fúrás 590000

Szedimentológia 310000

fémkereső műszeres kutatás 200000

Archeobotanika 650000

restaurálás (tisztítás, vegyszeres kezelés, kiegészítés) 2000000

leltározás 100000

raktározás, leletanyag befogadás 100000

régészeti feltárás (ásatási bontómunka, dokumentáció) 6987000

összesen (nettó) 11487000

összesen (bruttó) 14588490

A pályázatban elfogadott költségkalkuláció megoszlása a különböző munkanemekre a régészeti kutatásokban



A lelőhely régészeti kutatástörténete

- 1925: Dornyay Béla a vár északi oldalán őskori leleteket gyűjtött (kora bronzkor, Makó-kultúra)

- 1951: a lelőhely levédése

- 1953: Patay Pál gyűjtött leleteket

- 1956: a Dornyay-gyűjtemény a balassagyarmati múzeumba kerül

- 1966: Gulyás István gyűjtött leleteket

- 1976: Fekete László gyűjtött leleteket, amelyek a szécsényi múzeumba kerültek

- 1980-as évek: Simon Zoltán regisztrálta először a bazaltoszlopokban a gerendabevésések nyomait, valamint a keleti 

oldalon a sáncot

- 1982: Miklós Zsuzsa és Dénes József leleteket gyűjtött

- 1988: Sándorfy György és Nováki Gyula elkészítették a vár felmérését

- 2018: A Bükki Nemzeti Park munkatársai a bazaltszikla lábánál badeni leleteket gyűjtöttek



Földrajzi környezet, geomorfológia



Bányaművelési térkép



1. Katonai felmérés: 1780-1784

Baglyaskő

Radványi Ferenc, 1710:
„Egy alkalommal meglátogattam ezt a hegyormot és alaposabban megnézegettem, ugyanis a Salgótarjányba vezető 
királyi út mentén van s az északi oldala felől szelídebb lejtőn is meg lehet közelíteni, a háta sem meredek, de már a déli 
oldalán eléggé szakadékos és az orom is mély szakadékból nő ki.” 





2. Katonai felmérés: 1819-1869

Baglyaskő





3. Katonai felmérés: 1869-1887





19. század végi történeti kataszteri térképek





Késő rézkori és bronzkori településhálózat



Baglyaskő Mocsáry Antal 1826 (Lányi Sámuel rajza, Lenhardt Sámuel rézmetszete)



A Kővárról készült rajz téves ‚Salgóvár’, felirattal, 1870-es évek (Kálniczky Gy.)



A környék legmélyebb, 1889-1914 között művelt Károly-aknája a Baglyassal képeslapokon



Kővár, Tihanyi Sándor felvétele, 1910 Kővár, 1920-as évek

Kővár, 1930-as évek





Sándorfi Gy. és Nováki Gy. felmérése a várról, 1989



Százhalombatta, 115. számú Hallstatt temetkezési halom rekonstrukciója



Százhalombatta, Régészeti Park



Hajdúnánás-Tedej-Lyukashalom, késő rézkori kurgán átvágása, 2004



Rekultiváció, 2009



Rajzos rekonstrukciók, 2011



Balatonőszöd-Temetői dűlő, késő rézkori település, áldozati gödrök, 426. gödör


