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Az azonban még Kárpát-medence szerte
is ritkaság, hogy középhegységeink leg-
meredekebb gerinceire, magasba emelke-
dõ alig járt bérceire kelljen fáradtságosan
felmásznunk, hogy egykori virágzó kultú-
rák, lakott települések és az azokat védõ
sáncerõdök nyomaira bukkanjunk.

A Magas-Börzsöny legrejtettebb hegyvi-
lágának a mélyén még a nem avatott, de fi-
gyelmes szemlélõ elõtt is különös terepala-
kulatok, durva andezitkövekbõl száz
métereken át kígyózó kõsáncok, szálkõze-
tek alkotta kõkapuk, kõmentesített, ele-
gyengetett felszínek tûnhetnek fel. 

Az emberi kéz alkotta nyomokon elsõ
pillanatban talán átsuhan a barangoló tekin-
tete, hiszen az erdõ visszahódítja azt, ami
az övé. Alaposabb megfigyelés után
azonban egyértelmû, hogy a 6-800 méter
tengerszint feletti magasságban fekvõ ge-
rincek élén, a természetes domborzati
adottságok védelmi lehetõségeit kiválóan felhasználva talált
magának menedéket, lakóhelyet az adott korszak embere. 

A régészetben, õskortörténetben jól ismert késõ bronz-
kori népcsoport, az ún. Kyjaticei-kultúra hagyta ránk látvá-

nyos emlékeit a hegyvidék legmagasabb
régiójában, elsõsorban erõdített magaslati
telepek, sáncvárak hálózata formájában. 

Kr. e. 1400–900 között, egymástól 2–5
km-es légvonal távolságra, összesen hat,

árokkal, kõsánccal körbevett nagy terüle-
tû erõdítmény jött létre. A 2–10 hektár
közötti kiterjedésû magaslati telepeken
állandó lakosságot felételezhetünk a

nagy mennyiségû, felszínen található
cseréptöredék, és használati tárgy leletek
alapján. 

Néhány helyen a külsõ védmûveket je-
lentõ kihegyezett karósorok helyett, már
komolyabb mûszaki felkészültséget jelentõ
rekeszes sáncokat építettek, ahol egymásba

ékelt hossz- és keresztirányú gerendaso-
rokat emeltek, melyek közeit kõvel-
földdel (gyakran a sáncárkok anyagával)
töltötték ki. 

Minden bizonnyal lakó- és gazdasági
épületeket védtek a jól megépített védmûvek. A szomszé-
dos Mátrában emelkedõ Ágasváron boronafalú, deszkapad-
lós, tûzhelyes ház nyomait tárták fel a régészek, ugyanezzel
a népcsoporttal azonosítható lelõhelyen.

A késõ-bronzkori Kyjatice-kultúra szokatlan módon,
minden korábbi elõzmény nélkül költözött fel a Börzsöny
addig teljesen lakatlan gerinceire, bérceire. Az okokra a
részletes kutatások hiányában nehéz választ adni. A ko-
rábbi korok embere inkább a termékeny és lapos hegylá-
bakat, a hegylábakra kifutó patakvölgyek hordalékkúpjait
választotta tartósabb letelepedésre, és nem merészkedett
be a hegyvidék érintetlen világába. 

Nagy valószínûség szerint egy másik kultúra támadása,
terjeszkedése állhat a háttérben, vagy a boreálissá változott
éghajlat következtében erõsen elmocsarasodott korábbi lakó-
helyeket kellett felváltani megfelelõbbekkel.  

Az is kérdéses, hogy miként élték mindennapjaikat. Pár-
huzamokat találunk bõséggel, de e különösen érdekes erõd-
rendszer valódi múltja, a részletes ásatások hiányában, még
sokáig õrizni fogja titkait.
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Laza üledékekkel fedett dombvidékeinken, homokos-löszös alföldi síkságainkon, folyóvi-
zeink egykor szélesre nyújtózó árterei mentén — kis túlzással — de alig-alig kell meg-
bontani a talajrétegeket, máris évezredes történelmi múlt emlékei kerülnek elõ a rögök
közül. Számos régészeti leletünket szó szerint az eke fordította ki elsõként a napvilágra,
legyen szó a pattintott kõkor magköveirõl, vagy éppen kelta kori kovácsolt vaskardokról.
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Magosfa erõdített telep bronzkori kõsánca

Bronzkori korsó
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