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A neander-völgyi ember (Homo neanderthalensis) Európában fejlődött ki a heidelbergi ember (Homo 
heidelbergensis) leszármazottjaként. Az anatómiailag modern emberek (Homo sapiens) kb. 40 ezer évvel 
ezelőtti bevándorlásáig egyedüli emberfajként lakta a kontinenst az Atlanti-óceán partvidékétől a Kau-
kázusig, és még azon is túl. A középső paleolitikum korszakából (250–35 ezer évvel napjaink előtt) ránk 
maradt, a régészeti lelőhelyeken feltárt kulturális maradványok mind a neander-völgyiek képességeiről és 
tudásáról tanúskodnak. Kulturális hagyományaik sokszínűségét leginkább a kőeszközeik mutatják meg. 
Bár ezekre általánosan jellemző, hogy a magkőről leválasztott szilánkon készültek (szilánkeszközök), ám 
a megmunkálás módjában jelentős különbségek ismerhetők fel. Ezen különbségek alapján három nagy 
technikai tradíció különböztethető meg: az apró eszközöket készítő (Taubachien), az egyoldali kidolgozású 
(Moustérien) és a kétoldali kidolgozású (Micoquien) iparok.

Földrajzi helyzetének köszönhetően a Közép-Duna-medencében fekvő Magyarország területén mind a 
három technikai tradícióhoz tartozó embercsoport élt. Az 1970-es évekig azonban csak az apró eszközös 
és az egyoldali kidolgozású (unifaciális) tradíciók váltak ismertté a nemzetközi hírű középső paleolitikus 
lelőhelyek ‒ Tata, Érd és a Suba-lyuk barlang ‒ leletei által. A kétoldali kidolgozású (bifaciális) iparok 
felismerését Európa-szerte sokáig hátráltatta az a tény, hogy az eszközeik között levélhegyek is találha-
tók, amelyek miatt az ilyen lelőhelyeket a második világháború előtt általában a késői felső paleolitikus 
korú Solutréen kultúrához sorolták be. Majd az 1950-es évek új ásatásai nyomán kiderült, hogy ezek a 
bifaciális levéleszközök a Nyugati-Kárpátok régiójában egy néhány ezer évvel idősebb felső paleolitikus 
kultúrához, a Szeletienhez tartoznak. Így volt ez 
Magyarországon a Dunántúlon, a Gerecse hegy-
ségben fekvő Jankovich-barlang levéleszközeinek 
esetében is mindaddig, amíg az 1970-es években 
Gáboriné Csánk Veronika ki nem mutatta, hogy egy 
középső paleolitikus, bifaciális eszközös kultúrát, 
a Jankovichient képviselik. Ugyanebben az időben 
az ország északkeleti részén, a Bükk hegység keleti 
hegylábi területein több lelőhelyen gyűjtött felszíni 
leletanyagok tanulmányozásakor Ringer Árpád 
egy másik középső paleolitikus, kétoldali kidolgo-
zású ipart ismert fel, amelyet Bábonyien kultúra-
ként írt le a leggazdagabb leletanyagot szolgáltató 
Sajóbábony-Méhész-tető lelőhelyről elnevezve 
(1. kép).

Míg a Jankovichienben csak a levéleszközö-
ket készítették kétoldali kidolgozással, addig a Bábonyienben a levéleszközök mellett megtalálhatók a 
Micoquien iparok jellegzetes bifaciális kései (Keilmesser) is. Az 1980-as évek folyamán Ringer Árpád 
végzett ásatásokat a kultúra néhány fontosabb nyílt színi lelőhelyén, de részletes publikáció ezekről nem 
született. Ugyanis a Bábonyien felfedezésével Magyarországon is előtérbe került a Szeletien eredetének 
a kérdése. Mivel a Micoquien-Szeletien származási kapcsolatot a morvaországi lelőhelyek esetében már 
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1. kép. Sajóbábony látképe a Méhész-tető paleolitikus 
lelőhelyéről (fotó: Szolyák P.)
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igazolták az 1970-es évek cseh kutatásai, logi-
kus volt a magyarországi Szeletien gyökereit is a 
Bábonyienben keresni. Ezt a hipotézist erősítette, 
hogy a Szeletien és a Bábonyien lelőhelyei ugyan-
abban a régióban találhatóak, valamint mindkét 
ipar kedvelt nyersanyaga a kelet-bükki kvarcporfír 
(metariolit) volt.

1997–98-ban Ringer Árpád és Brian Adams 
(Illinois-i Egyetem, USA) vezetésével újabb ásatást 
végeztek Sajóbábonyban és Mályiban elsősorban a 
Bábonyien kronológiai helyzetének a tisztázására. A 
közvetlen korhatározás nem sikerült, de a közvetett 
módon nyert termolumineszcenciás koradatok alap-
ján Ringer Árpád 130 ezer és 93 ezer év közé datálta 

az ipart. A 2000-es évek elejétől kezdve új terepi 
kutatások a Cserhát hegységben (kb. 100 km-re 
nyugatra a Bükktől) olyan nyílt színi lelőhelyeket 
fedeztek fel, ahol a Micoquien jellegzetes eszköz-
típusai fordultak elő. Ráadásul a kőnyersanyagok 
között fontos szerepet játszott az említett kelet-
bükki kvarcporfír (metariolit). Felvetődött a kérdés, 
vajon ezek a kőegyüttesek is a Bábonyienhez tartoz-
nak, vagy egy másik, a Micoquien körhöz tartozó 
ipart képviselik. Világossá vált azonban, hogy nem 
ismerjük elég részletesen a Bábonyient ahhoz, hogy 
erre megadhassuk a választ.

Emiatt választottuk a Bábonyien lelőhelyek vizs-
gálatát a 2019-ben indult francia‒magyar kutatási 
együttműködési projekt fő célkitűzéséül (2. kép). 
A „Magyarország paleolitikuma” régészeti misszió 
az együttműködő intézmények – Franciaország-
ból a Lille-i Egyetem, a párizsi Muséum national 
d’Histoire naturelle (Országos Természettörténeti 
Múzeum) és a Lyon-i Egyetem, valamint Magyaror-

2. kép. Francia‒magyar ásatás Sajóbábony-Méhész-tetőn 
2019-ben (fotó: Mester Zs.)

3. kép. A T1 szelvény feltárása (fotó: Mester Zs.)

4. kép. Mintavételezés az S1 szondában a rétegsor 
elemzéséhez (fotó: Mester Zs.)
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szágról a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, a miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci 
Egyetem – 17 szakemberét fogja össze az ősrégészet 
és a földtudományok területéről. A projekt kereté-
ben ásatásokat végzünk a Bábonyien kultúra kulcs-
lelőhelyein, hogy megismerjük a régészeti lelet-
anyagok rétegtani összefüggéseit. A lelőhelyképző 
(tafonómiai) folyamatoknak és az ipar rétegtani-
kronológiai helyzetének a tisztázásához különböző 
laboratóriumi elemző módszerekkel vizsgáljuk a 
rétegsor üledékeit. Rekonstruáljuk az őskörnyezeti 
viszonyokat, hogy megértsük az emberek alkalmaz-
kodási stratégiáit. A kőeszközegyüttesek részletes 
technológiai és tipológiai vizsgálatát használati-
nyom-elemzéssel egészítjük ki annak érdekében, 

hogy rekonstruáljuk a Bábonyien kultúra embercsoportjainak a technikai viselkedését, a kulturális tradí-
cióikat és a létfenntartási tevékenységeiket. A magyarországi lelőhelyeket összehasonlító vizsgálatoknak 
vetjük alá közép-európai és tágabb európai léptékben az őstörténeti folyamatok megértése céljából. Ezeket 
a kutatásokat 2019-ben a kultúra névadó lelőhelyén Sajóbábony-Méhész-tetőn kezdtük el (3–5. kép).

A „Le Paléolithique de la Hongrie” régészeti misszió projekt Franciaország Európai és Külügyminisz-
tériumának a finanszírozásával valósul meg. A magyarországi partnerintézmények hozzájárulásán kívül a 
projekt a terepi munkáihoz a Budapesti Francia Intézet és a miskolci Őstörténeti Tudományok Egyesülete 
értékes támogatását is élvezi.
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