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Az író köszönete

E könyv megírásához az ötlet és ihlet akkor ébredt bennem, amikor 2015
februárjában előadást tartottam a stockholmi Magyar Házban. Meghívtak, hogy
beszéljek egy könyvről, amelyet korábban írtam, s ami részben ugyancsak Er-
dély kultúrtörténetével foglalkozott. A közönség sorai közt többeknek erdélyi,
éppenséggel székelyföldi gyökerei voltak. Ezeknek egyike Dr. Madarassy
Enikő volt, az a hölgy, aki először hívta fel a figyelmem a jelen könyv témájára:
a magyar női régész-úttörőre, Torma Zsófiára és a XIX. század második felében
elért egyedülálló tudományos eredményeire. Be kell vallanom, hogy ekkor
még elég idegen volt számomra a Torma Zsófia neve. Lehet, hogy saját ré-
gészpályafutásom elején hallottam e nevet említeni valamilyen tudományos
előadás során, bár akkor valószínűleg a németül gyakran szereplő formában:
Sophie von Torma-ként. A Magyar Házban töltött est az előadásomat követő
élénk vitával nagyon kellemesen telt.  Ez alkalommal adódott első lehetőségem
kicsit többet megtudni Torma Zsófiáról, a régészettörténet figyelemreméltó nő-
alakjáról.

Ugyanekkor kaptam Madarassy Enikőtől az ötletet, hogy régészként köny-
vet írjak Torma Zsófiáról, felfedezéseiről és ezeknek szerepéről a régészet tör-
ténetében. Enikő ezt követően volt olyan kedves, hogy átküldte nekem az általa
összeállított, Torma Zsófiáról és régészeti munkájáról szóló dokumentumokat
és különböző írásokat. Átfogó anyag volt, de ennek legnagyobb részét magya-
rul adták ki, olyan nyelven amelyet, sajnos, nem beszélek. Más része viszont
németül volt, és az is kiderült, hogy Madarassy Enikő Friedrich Klárával együtt
írt egy kiindulópontot kínáló szöveget Zsófiáról, amelyet Susan Tomory és
Margaret Botos angolra fordítottak: Dr. Zsófia Torma – the first female Magyar
(Hungarian) archeologist, who worked with scientific methods and discovered
the TORDOS culture. Ez az írás és több más Enikőtől kapott anyag felbecsül-
hetetlen értéket képviselt e könyvemmel kapcsolatos munkám számára, és sok
fontos adatot ezekből tudtam megszerezni. Az említett szövegeken kívül több
eredeti tudnivalóhoz egyenesen Madarassy Enikőn és Friedrich Klárán keresz-
tül jutottam, amelyeket részben a Torma Zsófia családtagjától, Rácz Katalintól,
Torma Miklós özvegyétől továbbítottak nekem. Értékes adatokat Mandics
Györgytől is kaptam, aki nagy tudás birtokosa Torma Zsófiáról és munkássá-
gáról. Ez igen nagy mértékben segítségemre volt munkámban. Ezennel meg
szeretném ragadni az alkalmat, hogy melegen megköszönjem ezt a felbecsül-
hetetlen segítséget. Nagyon köszönöm a Bethlen Gábor Alapítványnak a hoz-
zájárulását ennek a könyvnek a kinyomtatásához. Ugyancsak szívből
köszönöm Bereczky Rebekának a munkáját e könyvnek svédről magyarra való
fordításával.

Az Erdélyhez fűződő saját kapcsolatom fiatal koromig vezethető vissza.
Abban az időszakban kiváltságom volt ottani emberekkel találkozni és megis-
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Előszó

Erdély Európának legendákkal övezett része, elannyira, hogy egyes emberek
alig hiszik el, hogy ez a terület egyáltalán létezik a valóságban. A már önma-
gában is költői „erdőn túli országot” jelentő Erdély név (Transzilvánia) termé-
szetesen fokozza a titokzatosságát. Neve úgy hangzik, mint egy, a mesék
világához tartozó országé, amelyet tovább erősít a vámpírmítosszal és Drakula
gróffal való népszerű összefüggésbe hozatala. Valójában Erdély ennél sokkal
több, legmesszebbmenően valós hely, valóságos emberekkel – mind a mai
napig, akár a múltban is volt. A terület mindig földrajzi csomópontot képvi-
selt, és ezáltal találkozóhelye és olvasztótégelye volt sok olyan kulturális be-
hatásnak, amelyek a kőkorszak óta és azt követően alakították Európa
történelmét.

Ma Erdély a román köztársaság része, de az első világháború végéig a ma-
gyar királyság egy tájegységeként a Habsburg birodalomhoz tartozott. Az írott
történelem folyamán leghosszabb ideig ugyancsak Magyarország része volt, a
korai középkortól csaknem napjainkig. A XVI-XVIII-ik század alatt, abban az
időszakban, amikor Magyarországot elfoglalta az oszmán birodalom, 1526-
1711 között Erdély részben független fejedelemség volt. Akkoriban az ország
gyakran elválasztó területként működött a törökök és a német-római császárság
között. Ezáltal hosszú időn keresztül a keresztény Európa előörse is volt dél-
keleti irányban, amikor a Balkánt muzulmánok uralták és maga a császári fő-
város, Bécs is fenyegetett volt. Erdély történelme viszont találkozóhelyként és
kultúrák közötti metszőpontként sokkal korábbi időkig vezethető vissza. A te-
rület az Európát keresztező különböző népcsoportok valóságos csataterévé vált
az európai népvándorlás kora, a mi időszámításunk első évezrede alatt, és ennél
is korábban több mint egy évszázadig Dákiához, a dák római provinciához
(Dacia) tartoztak Erdély különböző részei. Még korábban, a bronzkorban, több
mint 1000 évvel a római hódítást megelőzően itt volt Európa néhány legna-
gyobb települése, fémbányászati és bronzöntő központokkal. A kor csúcstech-
nológiáinak csomópontja volt, ahonnan a termékek a bronzkori Európa nagy
területei felé áramlottak szét. 

Amikor a földművelés terjedni kezdett Európában, Erdély már gazdag és
vonzó terület volt. A korai európai fejlett kultúrák legősibb régészeti leletei
éppen innen származnak. Itt jelentek meg több mint 7000 éve városjellegű
nagy települések, sok ezer lakossal, amilyeneket rendszerint csupán sokkal ké-
sőbbi európai történelemmel szoktunk kapcsolatba hozni. Ezt a korai földmű-
ves civilizációt a régészek rendszerint Vinča-kultúrának nevezik, pontosabban
Tordos-Vinča-kultúrának (kb. Kr.e. 5700-4500) a Szerbiában levő Vinča és az
erdélyi Tordos (románul Turdaș) lelőhelyek alapján. Az utóbbi helységben, az
akkori magyar Tordos községben történtek a legelső felfedezések és ásatások
az 1870-es években. Ezeket az ásatásokat az első női magyar régész, illetve a
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merni azokat a ma már rég nem létező környezeteket, amelyek maradandó ér-
deklődést ébresztettek bennem e táj gazdag történelme iránt. Egy személyt kü-
lönösen szeretnék megemlíteni és posztumusz köszönetet mondani neki. Ez az
ember Dr. Binder Pál (1935-1995), mentorom az erdélyi kultúrtörténetben, aki
meghívott elbűvölő családjához Brassóba (Braşov), azaz Kronstadtba, ahogyan
ő maga leggyakrabban nevezte a várost. A családja részben magyar, részben
német volt és Binder Pált (Paul Binder) különösen nagyra becsülték az erdélyi
német és magyar vidékeken, ahol fáradhatatlanul gyűjtötte az anyagot és írt
kultúrtörténetről, néprajzról és történelmi földrajzról. Alapvető ismereteimet
Erdély történelméről és hagyományairól tőle szereztem, éppúgy mint mara-
dandó érdeklődésemet Európának ennek a csodálatos részéről és lakosairól.

Uppsala, 2018 áprilisában, Anders Kaliff 
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a nacionalista felhangokat, sőt inkább aktív használatukra adott alkalmat. Év-
századok óta a magyarok képviselték Erdélyben a hangadó lakosságot, a terület
pedig a középkor óta kulturálisan és politikailag Magyarországhoz tartozott.
A magyar nem az utolsó évszázadok alatti háborúkat követő népvándorlás
révén odakerült idegen népcsoport volt, hanem jelenléte sokkal korábbi időkig
vezethető vissza. A legenda szerint Erdély volt az az európai földterület, ame-
lyet magyar nyelvű népcsoportok népesítettek be legelőször, amikor keletről
idekerültek. Szóval egy erős, Magyarországhoz kötődő, de ugyanakkor valami
teljesen egyedi ősrégi civilizáció került veszélybe ekkor. Mert ha az évszázadok
alatt valami igazán jellemzi Erdélyt, akkor pontosan a népek közötti együtté-
lésnek az az egészen különleges formája, ami ezen a helyen kialakult. Itt va-
lóban virágzott az a kulturális sokféleség, amely fogalmának használatával
manapság egyaránt visszaélnek és félreértik. Nem a kultúrák keveredése és
összeolvadása által történt ez, sőt, inkább ellenkezőleg. Megmaradtak külön-
böző nyelvek és kultúrák, amelyek egyenként mind befolyásolták Erdélyt, azál-
tal, hogy a csoportok egymástól elhatárolódva éltek, mégis tiszteletteljes
párbeszéd létezett közöttük. Hosszú idő folyamán ugyanakkor egy önmagában
egészen különleges kultúra alakult ki itt. 

Rendkívüli helyzete van a magyaroknak, a hosszú ideig politikailag és kul-
turálisan meghatározó csoportnak, Erdély legnagyobb kisebbségi csoportjának,
akik még mindmáig bő 20 százalékát képezik a terület több mint 7 millió la-
kosának. Erdély jelenkori politikai hovatartozásának kérdését az úgynevezett
trianoni döntés rögzítette 1920-ban, az első világháborút követő békekötési
szerződések egyikeként. Ez nem akadálya annak, hogy mind a mai napig sok
magyar az egész békeszerződést nagy igazságtalanságként élje meg – és erre
valóban van is ok! Magyarország az az ország, amelyet az első világháborút
követő abszolút legkeményebb békeszerződés sújtotta, aminek következmé-
nyeként területének kétharmadáról le kellet mondania. Az első világháború
előtt az ország a kettős Osztrák-Magyar Monarchiának része volt, de az állam-
alakulaton belül pontosan meghatározott határai a háború végével megszűntek.
A magyarok nagy népcsoportot képviseltek az összes elcsatolt területen, ame-
lyek közül a legnagyobbak a mai Romániához, Szerbiához, Horvátországhoz
és Szlovákiához tartoznak. Az első világháború előtt Erdély teljes lakosságának
több mint 30 százaléka magyar volt, egyes területeken jelentősen több ennél –
magyar anyanyelvű nyilvánvaló többséggel. Még máig is léteznek vidékek és
kisebb városok Erdélyben, ahol a lakosság több mint 80, vagy egyes falvakban
éppenséggel 99 százaléka magyar ajkú. Igaz ugyanakkor az is, hogy már az
első világháború előtt Erdély lakosságának több mint fele román volt, egy ti-
zede pedig német. Viszont ez a tény semmit sem vonhat le abból, hogy a kul-
túra, a politika és nem utolsósorban a városok lakossága legnagyobb részben
magyar- és német anyanyelvű volt. E korban és környezetben született és élt
ennek a könyvnek főszereplője.
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világtörténelem első női régészeinek egyike végezte. A neve Torma Zsófia volt,
Erdélyben született és nevelkedett, és ugyancsak ott tevékenykedett egész élet-
ében. Ez a könyv erről a figyelemreméltó nőről és az általa felfedezett régészeti
kultúráról szól.

Az 1980-as években, amikor én magam első alkalommal Erdélybe utaztam,
Nicolae Ceaușescu még mindig hatalmon volt, egy olyan kommunista diktatúra
vezéreként, ami még az annak idején létező kelet-európai körülményekhez ké-
pest is különösen keménynek számított. Az emberek féltek és tartózkodtak a
külföldiekkel való beszélgetésektől. A félelem abból származott, hogy bárkit
könnyen meggyanúsítottak a rendszert érintő kritikus vélemények terjesztésé-
vel. Hírek szerint minden negyedik román állampolgár valamiféleképpen be-
súgója volt a Securitatenak, a rettegett állambiztonsági szolgálatnak. Magam
is gyorsan megtapasztalhattam, hogy a felügyelet mennyire kemény és min-
denre kiterjedő volt. Idegen létemre teljesen nyilvánvalóan alaposan ellenőrzött
voltam. Különböző helyszíneken ugyanazok az emberek bukkantak fel és kér-
dezgettek látogatásom céljáról, tulajdonképpeni terveimről. Mindezek ellenére
annak idején én teljesen hétköznapi svéd diák voltam, vonat-körúton azokon
a régi magyar területeken, amelyek történelmi szempontból nagyon érdekeltek.
A megfigyelés intenzitásáról elárul valamit, hogy még arra is jutott az erőfor-
rásokból, hogy engem, veszélytelen turistát és elfoglaltságom figyeljék. 

Ez néhány évvel azelőtt történt, hogy Ceaușescu kormánya 1989-ben hirte-
len sírba dőlt az európai változások kevés erőszakos leszámolásainak egyike
révén. A hatalomváltás a legtöbb volt kommunista államban viszonylag nyu-
galmasan történt, Romániában viszont nem. A diktátor elmenekült ugyan a fő-
városból, de elfogták és rövid pert követően, feleségével, Elenaval együtt
filmfelvevőgépek előtt agyonlőtték. Ez a bánásmód érthető reakció volt a ko-
rábbi keményen elnyomó rendszerrel szemben, de talán egy módja is annak,
hogy egyes bűnösök gyorsan oldalt válthassanak, eltüntethessék a bizonyíté-
kokat, hogy ők maguk elkerülhessék a felelősségrevonást. A mai napig is, csak-
nem harminc év elteltével, Románia még mindig a régi rendszer öröksége miatt
szenved. A régi rendszer kiszolgálói közül gyors köpönyegfordítást követően
elég sokan váltak a diktatúra szolgalelkű alkalmazottaiból állítólagos demok-
ratává, és így különböző hatalmi beosztásokban maradhattak.

A Ceaușescu bukását megelőző utolsó években a diktatúra elnyomása to-
vább fokozódott, különösen az erdélyi nemzeti kisebbségekkel szemben. Ez
elsősorban azt a közel két millió magyart sújtotta, akik ott élnek, legtöbben vi-
déken. Az 1980-as évek alatt Ceaușescu hirtelen meg akarta szüntetni a ha-
gyományos magyar falukultúrát azáltal, hogy a falvakat kilakoltatta és
leromboltatta, helyükbe nagyméretű szövetkezeteket alapítva. A falvakat és az
erdélyi magyar kultúrát célzó fenyegetések révén akart leszámolni azzal a tör-
ténelmi örökséggel, ami román nacionalista szempontból nagyon kellemetlen
volt. Ebben az időben a román rendszer szocialista ideológiája nem fogta vissza

8

Project1_Layout 1  2019.02.05.  17:50  Page 8



Korának különleges asszonya

Torma Zsófia 1832. szeptember 26-án született Erdélynek, az akkori osztrák
nagyfejedelemségnek északi részén, Csicsókeresztúron (románul Cristeştii Ci-
ceului). Szászvárosban (románul Orăştie) halt meg 1899. november 14-én,
abban az Erdélyben, amely 1867-ben viszont az Osztrák-Magyar Monarchia
egy tájegységeként a Magyar Királyság részévé vált. Zsófia magyar környe-
zetben tevékenykedett annak ellenére, hogy a régi Magyarországnak azokon a
földrajzi részein élte le életét, amelyek ma Romániához tartoznak. Kutatása a
magyar tudományos világhoz, kultúrtörténethez és hagyományokhoz kapcso-
lódott.

Csicsókeresztúr, magyar neve ellenére, nem tartozott azon erdélyi helységek
közé, amelyekben a magyarok voltak többségben. Mára a több mint 1100 la-
kosból csak körülbelül 80 magyar, de már Zsófia idején is a románok voltak
többségben. A 1910-es népszámlálás szerint a helységben 830 személy élt,
akikből 659 román, 138 magyar és 32 zsidó volt. A környező vidéken más fal-
vak is voltak, ahol a románok képezték a lakosság zömét, de sok olyan telepü-
lés is létezett, ahol a magyar parasztok voltak abszolút többségben. Korábban
Csicsókeresztúron is sokkal több magyar volt, de a háborúk és katasztrófák
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Torma Zsófia életműve egybeesik Erdély és Magyarország történelmének
egy igen jelentős időszakával, az Osztrák-Magyar Monarchiával, ami 1867-
ben jött létre és egészen az első világháború végéig állt fenn. Ez olyan korszak
volt, amely alatt Magyarország fővárosa, Budapest gyorsan világvárossá fej-
lődött, mialatt a birodalom keleti részének, Erdélynek vidéki városai is szoros
kapcsolatban voltak a nyugat-európai kultúrával valamint a kor számos tudo-
mányos újításával és felfedezésével. A régészet, mint önálló tudományág még
bölcsőben növekvő új diszciplina volt. Szinte elképzelhetetlen volt ebben a
korban, hogy egy nő, család és gyermeknevelés helyett tudományos tevékeny-
séget folytasson. Ezen kívül még figyelemre méltóbbá teszi Torma Zsófiát az,
hogy pont az új tudományággal, régészettel foglalkozott. Azt gondolnánk ezért,
hogy közismert egyéniségnek kellene lennie, főleg a régészet tudományának
történetében. Sajnos, nem ez a helyzet. Azt leszámítva, hogy nő volt egy férfiak
által uralt korban, olyan időszakban és környezetben élt, ami mára elveszett
világ. Ha Torma Zsófia Európának teljesen más részén élt volna, mondjuk
Nagy-Britanniában vagy Franciaországban, valószínű, hogy mindmáig híres
lenne. Különleges egyéniség volt abban az európai kultúrában, amelyre ma ke-
vesen emlékeznek, de talán őt, mint nőt inkább sújtja a feledés. Ennek orvos-
lásával próbálkozik meg ez a könyv. Torma Zsófia olyan kutató, akire igazán
érdemes odafigyelnünk, akárcsak azokra a régészeti felfedezésekre, amelyeket
jog szerint hozzá kell kapcsolnunk. Ugyanakkor szeretnék e könyv által képet
rajzolni arról a korról és helyről, ahol Zsófia működött – a magyar Erdélyről
– a környezetről, amely több okból kifolyólag közel áll szívemhez.
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1. ábra. Az egyetlen ismert arckép Torma Zsófiáról (1832-1899), a régészet női úttörőjé-
ről és a manapság Turdaş-Vinča vagy Vinča-kultúra néven ismert Tordos-kultúra (kb.

Kr.e. 4700-4500) felfedezőjéről. Fénykép a dévai múzeumból.
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lozsváron, Erdély legnagyobb és Románia második legnagyobb, ma leggyak-
rabban Cluj-Napoca néven említett városában (biográfiai adatokért lásd Fri-
edrich, 2007; Madarassy & Friedrich, 2014).

Torma Károly, apjához hasonlóan parlamenti képviselő, ám ezen kívül dok-
tori címet szerzett régész is lett, később pedig régész professzor, és 1881-től a
Magyar Tudományos Akadémia vezetője. Sokoldalú tehetséggel megáldott ku-
tató volt, aki 1878-ban egyidejűleg két professzori állást is betöltött: a kolozs-
vári egyetemen a jogi, a budapesti egyetemen pedig a régészeti tanszéken,
amelyek közül főleg az utóbbiért vált híressé. Budapesten ő kezdeményezte a
római maradványok nagyszabású ásatását, és Torma Károly volt többek közt
az Aquinicumot, Budapest városának római elődjét bemutató múzeumnak a
kezdeményezője és alapítója is. Arcképe mind a mai napig díszíti Budapesten,
a Szentendrei úton a múzeum régi főépületén látható emléktáblát. Fő érdeklő-
dési területe a római kor kutatása volt. Nyugdíjba vonulását követően Olasz-
országba költözött és a Rómához közeli Porto D’Anzio-ban telepedett le. Ott
élte le életének utolsó tíz évét és ott is halt meg 1897. február 28-án. Húgával
ellentétben Torma Károlyt a tudománytörténet főként hazájában, Magyaror-
szágon mindmáig számon tartja. De a mai Romániában is ismert és értékelt ré-
gész, nem utolsósorban a Dákia római tartománnyal kapcsolatos úttörő
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következtében megtizedelődött a létszámuk. Csicsókeresztúr nagyon régi kul-
túrvidék, amelynek jellegzetes tája és régészeti maradványai Erdélynek egész
történelmét tükrözik. Mivel Csicsókeresztúr a római légiók által elfoglalt régi
Dákiának a legészakibb részén fekszik, környékén római kori romok találhatók.
Mindazonáltal a helységet írott forrásokban legelőször az 1330-as években em-
lítik, mint Kereztur, később, mint Cichio Kereztur. Az 1400-as évek kezdete
óta itt volt birtoka az Erdély fölött nagy befolyással bíró híres magyar Bánffy
nemesi családnak. A Torma-családot – szintén az erdélyi nemesi családok egyi-
két – Csicsókeresztúrral kapcsolatosan először 1566-ban említik, bizonyos
Torma Dániellel összefüggésben, ezt követően pedig a család folyamatosan
szoros kapcsolatban állt ezzel a hellyel egészen a Zsófia koráig. A települést a
történelem folyamán több alkalommal lerombolták: 1661-ben, mikor török és
tatár hadak dúlták fel a falut, az osztrákok elleni lázadások alatt 1704-ben, és
1717-ben, amikor a tatárok ismét felgyújtották és a lakosokat, Zsófia egyik
ősével, Torma Miklós földesúrral együtt rabságba hurcolták. Ez utóbbi ese-
ményt követően több román telepedett le itt és ennek eredményeként a korábbi
magyar nyelvű lakosság nagymértékben kicserélődött. Ebben az időszakban,
miután a magyarok eltűntek háborúkban, számtalan településen párhuzamosan
játszódott le hasonló folyamat. 

A Torma-család egyik kastélya a mai napig megmaradt, annak ellenére, hogy
hosszú ideig erős romlás károsította. Klasszicista stílusban épült, rajta a tormát
ábrázoló családi címerrel (a Torma-név szerint), az alatta olvasható írás pedig
arról tanúskodik, hogy az épületet Torma Kristóf emeltette 1593-ban, azonos
nevű fia 1627-ben megnagyobbíttatta, és később 1782-ben Torma József újra-
építtette. Ez a mai napig álló épület viszont nem azonos azzal, amelyben Torma
Zsófia nevelkedett, ugyanis a család már az ő születése előtt két különböző
ágra vált szét. Korábban létezett még egy, a Torma-család tulajdonában levő
kastély a környéken, de ezt Zsófia fivére, Károly már az 1870-es években el-
adta. Ez utóbbi épületnek mára sajnos semmi nyoma nem maradt, mert a román
korszak alatt teljesen lerombolták. Ebben a ma már nem létező kastélyban szü-
letett és nevelkedett Zsófia, három korábbi gyermek – két lány és egy fiú, Alo-
iza, Júlia és Károly – után legfiatalabbként. Édesapja, Torma József
(1801-1864) báró és földesúr Szolnok-Doboka vármegye parlamenti képvise-
lője és legmagasabb rangú tisztviselője volt. Emellett szenvedélyes műkedvelő
régész is volt, aki a budapesti könyvtárakban és a környék régészeti leletekben
gazdag helyeihez tett kirándulásai révén önerőből képezte magát ebben a tu-
dományban. A környék tele volt a múltból, a magyar történelemből, a népván-
dorlás korából és a római Dákiából, valamint az ennél még távolabbi
korszakokból származó emlékekkel, amelyekkel hamarosan meg fogunk is-
merkedni. Torma József maga írt egy tanulmányt Szolnok-Doboka vármegye
történelméről, Oklevelészeti naptár (Calendarium Diplomaticum) címmmel.
Ezt fia, Torma Károly (1829-1897) adta ki az apja halála után 1879-ben, Ko-
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2. ábra. A Torma-család máig épségben megmaradt csicsókeresztúri háza. A fénykép a
Torma család tulajdona.
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dés tárgyává váltak. Környezete eleinte valószínűleg úgy tekintette ezt csak,
mint egy eredeti és tehetséges kislánynak az igen furcsa hobbiját, olyasmit,
amit idővel majd kinő, hogy vállalja azt a szerepet, amelyet ez a kor egy ifjú
vidéki nemesi hölgytől elvárt: férjhez menni egy megfelelő kérőhöz és ezáltal
hozzájárulni a család pozíciójának megszilárdításához. Zsófiában viszont a ré-
gészet iránti ifjúkori érdeklődés megmaradt és az évek folyamán egyre komo-
lyabbá vált. A régészet életen át tartó szenvedélye lett és egész életművét is
meghatározta. Hogy az apjának tulajdonképpen mi lett volna a véleménye
erről, nem tudhatjuk. Meghalt mielőtt Zsófia betöltötte volna a 30. életévét és
ezt követően több évbe telt ameddig sor került azoknak a leleteknek a feltárá-
sára, illetve néhány olyan felfedezésre, amelyek jogosan központi szerepre tet-
ték volna őt érdemessé a régészettörténetben. Valószínű azonban, hogy Torma
József, lányának a kor szokásaihoz képest furcsa és eltérő életpályája ellenére
is büszke lett volna rá. Úgy tűnik, hogy Zsófia sok mindenben az apja lánya
volt!

Zsófia taníttatása a családi otthonban kezdődött, 1844-től viszont Erdély
északnyugati csücskén, pár mérföldnyire a mai ukrán határtól egy szatmárné-
meti (románul: Satu Mare) leányiskolában folytathatta a képzését. Úgy tudjuk,
hogy itt igen jól mentek a tanulmányai és, mint erről maga is mesélt, elnyerte
nemcsak tanárai, hanem osztálytársai tetszését is (Coltofean, 2017, 329. oldal).
Abból, amit fiatalkoráról tudunk, kiderül, hogy Zsófia nagyon tehetséges, de
ugyanakkor visszahúzódó kislány volt. Ezek a tulajdonságok élete későbbi ré-
szére is jellemzőek voltak. Nagyon jó elemzőképessége volt, önálló és érdekes
új következtéseket vont le tanulmányaiból, miközben aktívan kerülte a tudo-
mányos vitákat és villongásokat. Fontos felfedezései, úttörő elméletekkel való
próbálkozásai és a mód, ahogyan ezeket bemutatta, egyaránt személyes tulaj-
donságainak különleges kombinációjából eredtek. Ugyanakkor az általam ko-
rábban említett okok mellett az a kimondottan szimpatikus szerénység, amely
Zsófiának kiemelkedő jellemvonása volt, sajnos, hozzájárulhatott ahhoz, hogy
az utókor ennyire elfeledte. Sajnálatos módon a szerénység és óvatosság nem
mindig számítanak a legsikeresebb tulajdonságoknak a kutatás világában,
annak ellenére, hogy az író véleménye szerint minden okuk megvan arra, hogy
azok legyenek. Akkor is, akárcsak most, többnyire a hangos, inkább a kollégák
eredményeit taglaló kritikus szempontokkal tűzdelt, mint saját felfedezésekkel
támogatott tudományos viták vezettek eredményre. Ez egyaránt szomorú és
kortól független aberrációja a tudományos kultúrának és tapasztalat szerint ak-
koriban is inkább a férfinemű kutatókra volt jellemzőbb, mint női kollegáikra.
Mivel sajnos ez mind a mai napig így van, elképzelhető, hogy milyen lehetett
Zsófia korában. 

A szatmári iskolában töltött négy év után Zsófia visszatért otthonába, Csi-
csókeresztúrra 1848-ban, az osztrák hatalom elleni magyar forradalom és sza-
badságharc kitörésének évében. Az események erős befolyást gyakoroltak rá,
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kutatásainak köszönhetően. A román történelemírásában egészen különleges
jelentősége van a dák-római korszaknak, mivel a románok vissza szeretnék ve-
zetni nemzeti örökségüket részben addig a dák lakosságig, amely ezt a korsza-
kot megelőzően itt élt, részben pedig azokig a római hódítókig, akiktől úgy
tartják, hogy a román nyelvet örökölték.

Az apa régészet iránti szenvedélyét azonban nem csak fia örökölte. Lányá-
ban, Zsófiában is lángoló érdeklődés lobbant a szakma iránt, és otthonuk kör-
nyékén gyerekkorától kezdve számtalan régészeti kirándulásra kísérte el apját.
Úgy tűnik, hogy már fiatalkora óta a régészet volt egyik kedvenc foglalkozása.
A fennmaradt iratok igazolják, hogy mennyire szerettek a Torma-gyerekek cse-
répdarabkákkal és egyéb leletekkel játszani, amelyeket apjuk hozott haza ása-
tásairól. Olykor ezek az őskori lelet-játékok a gyerekszoba egész padlóját
beborították. Ellenben Zsófia számára bátyjához, Károlyhoz hasonlóan a játék
többé vált, mint pillanatnyi szórakozás. Az őskori leletek életre szóló érdeklő-
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3.  ábra. Torma Zsófia testvérét, Torma Károlyt (1829-1897) ábrázoló bronzplakett,
Darás János alkotása 1909-ből Budapesten, a Szentendrei út 135-139 szám alatt a mú-

zeum régi főépületén. Károly idővel sikeres magyar régész, professzor és a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja is lett. A Wikimedia commons-ból.
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saját döntése vagy a szerencsétlen körülmények következménye volt, nem tud-
hatjuk. A sors mindenképpen másképp akarta és mondhatnánk, hogy ez hosszú
távon a régészettörténet szempontjából szerencsés volt, annak ellenére, hogy
Zsófia naplóiból és leveleiből nyilvánvalóvá válik, hogy élete bizonyos sza-
kaszaiban kétségekkel és depressziós gondolatokkal küzdött sorsa alakulása
miatt (Coltofean, 2012, 2014, 2017). Nővérének családja hosszú ideig min-
denképpen biztonságos pótléka volt annak a saját családnak, amely olykor min-
den bizonnyal hiányzott neki. Miután testvérének a gyermekei felnőttek, új
vidékre költözött, ezúttal a viszonylag közeli Szászvárosba (Orăştie). Már a
Felsőpestesen töltött évek alatt érdekelték az ősi leletek, eleinte főleg a földtani
és őslénytani leletek gyűjtése. Tudjuk, hogy már 1868-ban tagja lett a magyar
geológiai társaságnak (Magyarhoni Földtani Társulat) és úgy tűnik, hogy Zsó-
fiának azt megelőzően, hogy 1875-ben megkezdte tordosi ásatásait egyik fő
érdeklődése a kövületek gyűjtése volt. Úgy tudjuk, hogy nagy, összehasonlító
kövületgyűjteményt is létrehozott és ennek részeit Magyarország különböző
intézményeinek, többek között a Magyar Királyi Földtani Intézetnek is aján-
dékozta. Zsófia tudományos munkájának erről a részéről viszont kevesebb is-
mereteink vannak, mint a későbbi régészeti eredményeiről, de
paleontológusként is hagyott nyomokat maga után. Halaváts Gyula (1853-
1926), geológus és őslénykutató megvizsgálta azokat a maradványokat, ame-
lyeket Zsófia a budapesti intézetnek ajándékozott és felfedezett egy új
kagylófajtát azok között a leletek között, amelyeket Zsófia Felsőlapugyban
(románul: Lăpugiu) gyűjtött. A kagylót Terebra (Myurella) Sophiae-nek ne-
vezte el a Zsófia emlékére (Coltofean, 2017, 330-331. oldal).

Zsófiában korán ébredt az életen át taró érdeklődés otthonának őskora iránt,
és azt követően, hogy testvére családjától elköltözött, végre lehetősége adódott
arra, hogy életét egészében a múlt kutatására fordítsa. Ma természetesnek tűnne
számunkra, hogy egy fiatal nőnek joga lett volna ilyen életút választásához és
így már korábban is a régészi pályára léphetett volna. De az 1800-as évek Eu-
rópájában a körülmények egészen másak voltak. Nagyon nem helyénvalónak
tekintették, hogy egy nő tudományos pályát válasszon, mivel ez csak a férfiakat
megillető tevékenységnek számított. Zsófia szenvedélyes vágya, hogy saját
maga kutathasson, az őskor titkait felfedezhesse, és ezt követően megoszthassa
másokkal, viszont olyan erős volt, hogy végül képes volt figyelmen kívül he-
lyezni környezetének kívánságait és az akkori elvárásokat.

Mikor Zsófia elhagyta nővére családját és Szászvárosba költözött már 39
éves volt, középkorú, és saját család alapításának a lehetősége már elmúlt szá-
mára, legalábbis az akkori felfogáshoz képest. Most újra egyféle egzisztenciális
vákuumba került, s nem igazán tudta, hogyan teremtsen további értelmet az
életének. Így került igazából arra az útra – a régészetére – amelyet már gyer-
mekkorában kezdett kitaposni, és ami révén még ma is él az emléke. Ezért
nagymértékben az a tudományos munka jellemzi Zsófia életének későbbi ré-
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nem utolsósorban azért mert családtagjai közül többnek aktív szerepe volt a
forradalom eseményeiben és része a szabadságharc tragikus végében. Nem
sokkal a forradalom leverését követően, 1850-ben meghalt édesanyja és két
évvel később idősebb nővére, majd 1861-ben az apja is. Zsófia életének kez-
dete tehát messzemenően eltért az eszményitől látszólagosan kiváltságos tár-
sadalmi hátterének dacára. Apja halála után úgy tűnt, hogy élete szilánkokban
hever. Ebben a helyzetben mentsége Luiza nővére, Makray László magyar par-
lamenti képviselő felesége, és ezek gyermekei lettek. Az ő családjukhoz köl-
tözött Hunyad vármegyébe, Felsőpestesre (ma Peştişu Mic, Hunedoara). Több
éven át Zsófia életének legfőbb feladata a háztartás, gyermeknevelés és tanítás
körüli munkálatokban a testvére és új családjának segítése volt, amelybe ren-
geteg erőt és energiát fektetett. Tizenhét teljes éven át maradt testvérénél Fel-
sőpestesen (Coltofean, 2017, 329-330. oldal).

Az ebben a korban élő nők számára a nyilvánvaló életút mindenekelőtt egy
megfelelő hátterű férfihez való férjhezmenetel volt, és ez követően a családdal,
otthonnal és gyermekekkel való foglalkozás. Zsófiának nem így alakult az
élete. Soha nem ment férjhez és gyerekei sem születtek. Hogy ez mennyire a
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4.  ábra. Zsófia apja, Torma József, akitől erős régészeti érdeklődését örökölte. Rusz Ká-
roly illusztrációja a Vasárnapi Újság hetilap 1865-ös karácsonyi számában. A Wikimedia

commons-ból.
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Egy női régészúttörő 

Torma Zsófia tudományos körökben való bemutatkozása a nyolcadik, 1876-
ban Budapesten rendezett nemzetközi régészeti- és antropológiai konferencia
alatt történt. Ekkor a régészet tudománya még mindig gyerekcipőben járt és a
nemzetközi tanácskozásoknak nagy jelentősége volt a kutatás fejlődése szem-
pontjából. A magyar régészettudománynak ez igen fontos alkalmat jelentett,
egyrészt hogy bemutassa az ország régészeti örökségét a nemzetközi kutató-
világnak, másrészt hogy szélesebb, európai szemszögből vitathassa meg a le-
leteket. Rendezője az abban az időben nagyon befolyásos magyar politikus,
író és régész, Pulszky Ferenc (1814-1897) volt, aki ebben az időben vezetője
volt a budapesti magyar Nemzeti Múzeumnak, ahol a konferenciát tartották.
Pulszky komoly szerepet vállalt az 1848-as forradalomban, ugyanis Londonba
küldték, hogy ott képviselje a szabadságharcosok érdekeit. Miután a szabad-
ságharcot leverték, távollétében halálra ítélték, 1867-ben viszont, a kettős mo-
narchia megalapítása idején felmentést nyert. Ezután ismét nagyon befolyásos
személy lett Magyarországon és 1869-től a Nemzeti Múzeum vezetője is.
Pulszky Ferencnek később nagy szerepe volt Torma Zsófia régészeti munká-
jának megítélésében, nem utolsósorban abban, ahogyan kortársai kutatási ered-
ményeit fogadták.
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szét, amely ekkor életcéljává vált. Ebben az időben kezdte el a fő felfedezése-
inek alapját képező tordosi régészeti ásatásokat is.

Élete szokatlan döntéseinek ellenére, mint láthatjuk, egyáltalán nem olyan
ember volt, aki másokra való tekintet nélkül választotta saját életútját. Ellen-
kezőleg, bizonyítottan gondoskodó és segítőkész volt és nagyon ritkán helyezte
mások szükségletei elé sajátját. Zsófia korai felnőtt éveinek nagy része olyan
kötelességekkel és önfeláldozó feladatokkal telt, amelyek messze álltak attól
a későbbi, teljes embert igénylő kutatói életformától, amire elképzelhető, hogy
már gyermekkora óta vágyott. A család harmóniája és jóléte volt számára a
legfontosabb, amely talán jellemző vonása a környezete elvárásaihoz alkal-
mazkodó kistestvérnek. Ám Zsófia esetében valószínű, hogy ez mélyebb érzés
volt és úgy tűnik, hogy a régészet és őslénytan iránti érdeklődése mellett őszin-
tén foglalkoztatták az emberek, különösen azok, akik valamiképpen rosszabb
körülmények közé születtek, mint amiben neki magának a kezdetekben része
volt. Dokumentumok tanúsítják, hogy gyakran lemondott saját kényelméről és
jólétéről, nem ritkán részesítve előnyben környezetét jótékonysági munkával
valamint iskoláknak és más segélyalapítványoknak juttatott támogatással.

Mások iránti gondoskodását nem viszonozták annyira, amennyire talán el-
várható lett volna. Zsófia kis keserűséggel sokat tépelődött ezen, legalábbis
későbbi élete során bizonyos alkalmakkor. Élete végéről fennmaradt naplóiban
megemlíti ezt, és olykor csalódottságát fejezi ki emiatt. Idős korában magá-
nyosnak érezte magát és időszakonként csalódást is érzett azokkal az ember-
ekkel szemben, akiknek korábban nagy segítséget nyújtott, és akikhez közel
állt. A naplójában írtakból kiderül, hogyan próbálta ellensúlyozni növekvő ke-
serűségét és búskomorságát azzal, hogy még hevesebben lovalta tudományos
munkájába magát és a természet szépségéből próbált erőt meríteni (Zsófia nap-
lóiból részleteket lásd Coltofean, 2012, 67-77. oldal, 2014, 258-273. oldal).

Zsófia akkor tűnt a legboldogabbnak, amikor nyugalomban állíthatta össze
ásatásainak leleteit otthonában, s kutatási eredményeit kéziratokba és naplókba
gyűjthette. Ezeknek egy részét kiadta, de nagy mennyiségű anyaga maradt meg
dokumentáció és kéziratok formájában. Ehhez tartozik többek közt egy átfogó
kézirat, amit Torma Zsófia valószínűleg a főművének szánt, címe: Erdély a
római foglalás előtt, amelynek kiadására viszont sosem adódott alkalom. Ezt
az anyagot ma a kolozsvári történelmi múzeumban őrzik, de egészében még
mindig nem olvasható (Mandics, 2010). Egy részét később elemezték és kiad-
ták, de messze nem teljességében, ehhez majd visszatérek a könyv későbbi ol-
dalain.
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5.  ábra. Dagerrotípia 1852-ből, Pulszky Ferencről (1814-1897), aki jobb oldalt látható,
Kossuth Lajos (1802-1894), a 1848-49-as szabadságharc később száműzetésbe menekült

legendás vezére mellett. A Wikimedia commons-ból.
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lános nemzetközi elismerést jelentett a magyar régészek munkája számára és
ezen kívül lehetőséget is nyújtott az ország régészetét és kutatási eredményeit
más országokban élő kiváló kollégáknak bemutatni. A tekintélyes esemény
megrendezése csak három évvel azután történt, hogy Magyarország régi fővá-
rosát, Budát kiterjesztették, hogy Óbudát (Aquinicum régi római városának te-
rületét) és a Duna keleti partján fekvő Pest virágzó kereskedővárosát is magába
foglalja. Ennek az eredménye lett Budapest, a város, amely gyorsan nagy vi-
lágvárossá fejlődött, és virágkorát a kettős monarchia másik fővárosához, Bécs-
hez hasonlóan az első világháború előtti években élte. A konferencia mind
Magyarországon, mind külföldön sok figyelmet kapott, és a sajtó számtalan
cikket írt róla. A Vasárnapi Újság című magyar hetilap például részletes be-
számolót közölt mindarról, amiről a konferencián szó esett, a legkiemelkedőbb
résztvevők portréival együtt. A magyarországi nagy figyelem legfőbb mozga-
tórugója a sok magyar értelmiségi közéleti személyiség azon vágya volt, hogy
a nemzeti azonosságtudatot nemzetközi elismerés által erősítsék, amelyet még
jelentősebbé tett a tény, hogy a régi Magyar Királyságot kevesebb, mint egy
évtizeddel korábban alapították újra. A más országokban rendezett konferen-
ciákhoz hasonlóan a magyarországinak is nagy jelentősége volt az őskori ré-
gészetnek önálló tudománnyá való kialakulásában, például ahogyan a
Stockholmban 1874-ben és a Berlinben 1880-ban tartott konferenciák is befo-
lyásolták Svédországban és Németországban az ágazat fejlődését. Az évszázad
vége előtt már két magyar egyetemen tanították önálló tantárgyként az őstör-
ténetet, Budapesten és Erdélyben: Kolozsváron.

Annak ellenére, hogy a konferencia résztvevői csaknem kizárólag férfiak
voltak, Torma Zsófián kívül jelen voltak más női régészek is. Ezeknek a kortárs
úttörőknek egyike Johanna Mestorf (1828-1909) német régész és néprajzkutató
volt. Mestorf már korábbi régészeti konferenciákon is részt vett, Koppenhá-
gában 1869-ben, Bolognában 1871-ben, Brüsszelben 1872-ben és Stockholm-
ban 1874-ben (Pfeifer, 1970, 166. oldal).

Johanna Mestorfnak a feltételei, akárcsak Torma Zsófiának, egészen másak
voltak, mint férfi kortársaiké. Nem volt lehetősége sem egyetemen tanulni,
sem tudományos diplomát szerezni, még kevésbé arra, hogy doktori címet sze-
rezhessen. Ennek ellenére sikerült tudományos pályát megalapoznia saját ta-
nulmányai segítségével, esetében nagyobb sikerrel. Ő volt a háttérből Kiel
múzeuma felépítésének mozgatórugója, ahol 1873-ban kurátor lett, később
pedig 1891-ben Németország első női múzeumigazgatója. Végül 1899-ben
tiszteletbeli professzori címet kapott a porosz kultuszminisztériumtól és így a
második nő lett, akit addig professzornak neveztek ki Németországban. Élete
során körülbelül 200 tudományos munkát írt, de ezen kívül különösen jelentős
szerepe volt a német és skandináv régészeti együttműködésben, különösen a
svédországiban (Díaz-Andreu García & Stig Sørensen, 1998, 10. oldal). Jo-
hanna Mestorf huszonéves korában nevelőnőként tartózkodott Svédországban,
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Zsófiát hívták meg az erdélyi Hunyad vármegye régészeti kutatómunkáját
képviselni a nemzetközi konferencia nagy eseményén. Sok más kutatóhoz és
intézethez hasonlóképpen, már előző évben levelet kapott Pulszky Ferenctől
és Rómer Flóristól (1815-1889), amelyben felkérték arra, hogy az új erdélyi
kőkorszaki leletekről tartson előadást. Rómer Flóris (született Franz Rammer)
régész és művészettörténész volt az 1876-os konferencia a főtitkára. Korának
egyik legismertebb magyar őskor-kutatója volt, a budapesti egyetem profesz-
szora, tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, akit a magyar régészet ap-
jaként szoktak említeni.

Tordos neve a régésztörténetben először Zsófiának ebben a Pulszky és
Rómer meghívójára küldött válaszában szerepel. Abban az évben, 1875 tava-
szán kereste fel ezt a helyet és ekkor fedezte fel első leleteit, amelyekről leve-
lében beszámolt. Ezzel egyidejűleg kiadott egy leírást is erről a látogatásról,
az Archaeolgiai Értesítő-ben, amely abban az időben a fő magyar régészeti ki-
adványok egyike volt. A kutatást Zsófia tordosi tanára, Vén András kezdemé-
nyezte, aki egy földben talált cserépdarabokkal teli hátizsákkal kopogott be
hozzá (Mandics, 1987). 1875 nyarán Zsófia többször is visszatért a helyszínre
és már annak az évnek őszén elkezdte az első igazi ásatásokat. Az 1876-os bu-
dapesti konferencia megnyitóján személyesen vett részt, hogy példányokat mu-
tasson be azokból a gyűjteményekből, amelyek ásatásai során kerültek felszínre
és leleteiről meséljen. Főleg a konferencia részét képző kiállításra magával ho-
zott elképesztő régészeti leletek bemutatása tett nagy benyomást a résztve-
vőkre. A sok tárgy saját tárlót foglalt el és Erdély abszolút legfontosabb
hozzájárulását képviselte. És rádásul nem is állították ki az összeset a mintegy
1300 tárgy közül, amelyeket Zsófia magával vitt (Coltofean, 2017, 332. oldal).

Zsófia nő létére viszonylag egyedülálló volt ebben a kontextusban. Igaz,
hogy más nők is voltak jelen a konferencián, de ők leginkább a résztvevő fér-
fiak feleségeinek szerepében, vagy kísérő asszisztensekként. Jelen volt a kon-
ferencián például Heinrich Schliemann-nak (1822-1890), az őskori Trója (a
mai török Hisarlik) híres felfedezőjének felesége, Sofie Schliemann (1852-
1932) is, ő viszont elsősorban híres férjét kísérő hitvesként. Hasonlóképpen
volt ez Agda Montelius-szal (1850-1920), Oscar Monteliusnak (1843-1921),
a svéd régésznek feleségével is. A Montelius házaspár ugyancsak résztvevője
volt a konferenciának, gyakran mindketten szerepeltek, ilyenkor Agda férjének
nem hivatalos asszisztenseként (Baudou, 2012, 193. oldal).

A nemzetközi antropológiai és őskori régészetkonferencia, amelyet 1876-
ban Budapesten tartottak az ebben a tárgykörben valaha megrendezetteknek
csak nyolcadika volt. A régészettörténet úgy tartja számon, mint a fejlődő tu-
dományág akkori legfontosabb személyiségeinek találkozóhelyét, amely mind
a mai napig vitatott régészeti kérdések szempontjából is jelentőséggel bírt.
Ekkor, a régészet, mint tudomány, még mindig új volt, nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem az akkori egész tudományos világban. A konferencia fontos álta-
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Az Etnografische Analogien Ein Beitrag zur Gestaltungs und Entwicklungs-
geschichte der Religionen című könyv, amelyet 1894-ben adtak ki Jénában,
mindenképpen nagy sikert jelentett számára. A könyvben bemutatott elméleteit
maga Zsófia úgy írja le, mint feltételezett és lehetséges analógiáknak a soro-
zatát (Török, 2015, 210. oldal).

Zsófia főleg a különböző időszakok és földrajzi környezetek korábban is-
mert leleteivel való összehasonlítás révén igyekezett értelmezni erdélyi tordosi
kőkori leleteit. A történelmi-földrajzi analógiákon alapuló értelmezési módszer
a XIX. század végére fontos eszközzé vált a régészeti leletek értelmezését célzó
próbálkozásokban, és mind a mai napig az is maradt. Ma, éppúgy, mint akkor,
vitatott tudományos módszernek, mindazonáltal még mindig pótolhatatlan el-
járásmódnak számít (Tsigaridas, Glørstad & Melheim, 2016. 87-108. oldal). 

Tény az, hogy a régészek tudatosan vagy öntudatlanul igazából mindig ana-
lógiák segítségével értelmeznek, legalábbis az író véleménye szerint. Emiatt
majdnem mindig jobb a leleteket gondosan és tudatosan kiválasztott tárgyak-
hoz és összefüggésekhez hasonlítani, mint a hit, hogy előítéletek nélkül lehet
értelmezni ezeket. Mi más késztethetne bennünket arra, hogy egy bizonyos
módon értelmezzük a dolgokat, mint épp előző tapasztalatainkkal való tudata-
latti összehasonlításaink? A régészeti anyag különböző jellegzetes tárgyainak
és jelenségeinek tanulmányozása által, aktívan összehasonlítva azzal, ahogyan
ismertebb kulturális összefüggésekben használták és értelmezték ezeket a tár-
gyakat és jelenségeket, világos lehetőséget teremtünk az őskori, korábban is-
meretlen összefüggések értelmezésére. Természetesen nem létezik semmilyen
száz százalékos biztonságú bizonyítékot nyújtó módszer, de a helyes jelzések-
nek önmagukban nagy jelentőségük lehet egy elfogadható értelmezés kialakí-
tásában. Akár tetszik, akár nem, tény az, hogy tulajdonképpen nincs is más
választásunk az analógiák felhasználásán kívül. Az emberi értelmezés, akár tu-
datosan, akár tudat alatti módon, mindig korábbi tapasztalatokon alapszik (l.
Kaliff, 2007, 33-36. oldal, 2009, 19-34. oldal). Az író szerint az analógiák ér-
tékelése alapjában véve arról szól, hogy az ember a tudatos összehasonlításokat
kívánatosabbnak tartja, mint a nem tudatosokat, lehetséges viszont, hogy nem
minden régészkollégája ért ezzel egyet… 

A régészeti értelmezés egy alaposzlopa az úgynevezett tipológiai módszer,
az előzőhöz hasonló metódus. Ez abból áll, hogy az ember megvizsgálja azokat
a hasonlóságokat és eltéréseket, amelyek az őskori tárgyak alakjában és díszí-
tésében felfedezhetőek, és ezáltal próbálja kideríteni a különböző tárgyak közti
rokonságot valamint összefüggést, továbbá nem kevésbé az ezek közötti idő-
rendi különbségeket. Abban az időben, amikor Torma Zsófia felfedezései elő-
ször kerültek a figyelem középpontjába, a tipológia a régészet fő és
meghatározó módszerrévé vált. Fő alapjait nem utolsósorban a már korábban
is említett svéd régész, Oscar Montelius dolgozta ki, és az őskori kultúrák és
vallások értelmezésével próbálkozva különböző analógiákkal dolgozott. Az

23

Engsö kastélyában, a Mälaren-tó partján a Piper-családnál, akiknél öt évig la-
kott. Ezalatt megtanult svédül és később több skandináv írást le is fordított né-
metre, többek közt Hans Hildebrand (1842-1913), Oscar Montelius, Sophus
Müller (1846-1934) és Sven Nilsson (1787-1883) régészek tudományos mun-
káit.

Lehetséges, hogy egy női kutató számára szélesebb lehetőségek kínálkoztak
bizonyos akkori német államokban és a növekvő német császárságban, mint a
kettős Habsburg monarchiában. A német császárság (1871-1918) több szem-
pontból fejlettebb és modernebb környezet volt, mint ahogyan a XX. század
két világháborúja miatt manapság gyakran állítják. Ennek ellenére több hason-
lóság, mint különbség volt a két női kutatóúttörő között, amit az is erősít, hogy
apjának, Jacob Heinrich Mestorf sebésznek a hobbija alapozta meg Johanna
érdeklődését is. Zsófia apjához, Torma Józsefhez hasonlóan ennek az embernek
is szenvedélye volt az őskori tárgyak gyűjtése és otthonának, Schleswig-Hols-
tein történelmének tanulmányozása. Mestorf viszont már 1837-ben, Johanna
kiskorában meghalt így ő az anyjával és négy testvérével nőtt fel.

Zsófia már a budapesti konferencia előtt végzett néhány terepmunkát és ása-
tást erdélyi otthona környékén, de a Tordosról szóló rövid beszámolón kívül
még nem volt semmilyen nyomtatásban szereplő bizonyítéka a munkájának.
A konferenciát követően e helyzet megváltozott és Zsófia régészeti kutatásai-
nak eredményeiből többet is kiadtak Magyarországon. Régészeti dokumentá-
ciójának és értelmezéseinek legnagyobb része, a nyomtatványokkal együtt
mind a mai napig legnagyobbrészt csak magyar anyanyelvén érhető el. Régé-
szeti kutatásairól szóló első, a Hunyad vármegye neolith – kőkorszakbeli tele-
pek című monográfiáját 1879-ben adták ki. A viszonylag rövid írás alig 50
oldalból és 9 táblázatból áll és a kolozsvári Erdélyi Múzeum jelentette meg.
Ennek a kiadványnak és az előadásoknak révén régészeti körökben egyre nö-
vekedett elismertsége, annak ellenére, hogy elméletei már ekkor ellentmondá-
sosak voltak. A kőkorszaki településekről szóló írása után a következő évben
megjelent A nándori barlangcsoportozat című tanulmánya, amelyet ugyancsak
az Erdély Múzeum adott ki (Torma, 1880). Munkáinak kiadása, az 1876-os
konferencián való részvétele és ennek köszönhető hírneve együttesen lehetővé
tették számára, hogy részt vegyen a következő nagy régészkonferencián is,
amelyet 1880 augusztusában tartottak Berlinben. Részvételét jelentősen meg-
könnyítette az, hogy folyamatosan ápolta kapcsolatát azokkal a nemzetközileg
elismert kollégáival, akikkel a budapesti konferencián ismerkedett meg (Ma-
darassy & Friedrich, 2014). 

Annak dacára, hogy Zsófiának ekkor már gyorsan nőtt a nemzetközi hír-
neve, felfedezéseinek csak azt követően lett hatása, miután elméletei németül
is megjelentek és ezzel elérhetővé váltak a nemzetközi kutatóközösség számára
is. Ez sajnos, különböző okok miatt sokáig elmaradt, ami ugyancsak hozzájá-
rulhatott ahhoz, hogy személye, fontos felfedezései ellenére háttérbe szorult.
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Torma Zsófia termékeny évei alatt őskori, részben erdélyi, részben pedig az
ezekkel való összehasonlításra szánt, közel-keleti világ kultúráiból származó
tárgyaknak korához képest egyedülálló gyűjteményét hozta létre. A tárgyak
egy része az idők folyamán sajnos hamisítványnak bizonyult, ezek valószínű-
leg azoknak a lelkiismeretlen embereknek voltak ügyes gyártmányai, akik tud-
ták, hogy a különc Torma bárónő szívesen gyűjtötte a földből előbukkanó
érdekes leleteket. 1891-ben az Erdélyi Múzeum Egylet/Egyesület a kiállítást
teljes egészében megvásárolta, azzal a Zsófiával szemben vállalt kötelezett-
séggel, hogy a gyűjtemény egészen haláláig az ő birtokában fog maradni. Zsó-
fia régóta tevékeny támogatója, segélyezője volt az Erdélyi Múzeum
Egyesületnek, és ő maga a múzeum vezetőségének tagja is volt. A különböző
jótékonysági adományok mellett minden vagyonát az ásatásokra és a megfelelő
referenciatárgyak begyűjtésére fordította. Mint korábban említettem, régészeti
elkötelezettsége mellett Zsófia különböző kultúrprogramok és egyéb jó szán-
dékú célok kivitelezéséhez, például iskolák építéséhez is hozzájárult. Egyebek
közt kifizetett és felépíttetett egy magyar nyelvű iskolát a saját birtokán. Több
tudományos és jótékonysági társaságnak is tagja volt és részt vett a Kolozsvá-
ron ma is létező erdélyi régészeti múzeum megalapításában. Mindezek egyre

25

analógiák találkozása általi értelmezés, amelyet a régészet még mindig nagy-
mértékben – manapság tulajdonképpen egyre gyakrabban – használ, olyan
módszer, amelynek pontossága az összehasonlítások összeválogatásától, a kor-
szakban való elhelyezés helyességétől, részben pedig a leletek különböző le-
hetséges összefüggésekbe hozatalától függ. Fontos megjegyezni, hogy annak
ellenére, hogy az analógiák találkozásának módszere a régészeti értelmezések
jó segítőeszköze, nem jelenti automatikusan azt, hogy minden analógia helyes.
Torma Zsófiának viszont jó okai voltak az általa felállított analógiák elfoga-
dására, akkor is, ha ma láthatjuk, hogy nem minden feltételezése volt helyes.
De, mint korábban említettem, ez sok olyan régészeti értelmezésre is vonat-
kozik, amelyeket híres kollégái állítottak ugyanebben az időszakban. 

Az „Ethnographische Analogien” megjelenését és elterjedését követően
több európai egyetem is felkérte Torma Zsófiát, hogy előadásokat tartson.
Ekkor már túl volt a 60. évén és anyagi helyzete sem volt a legjobb. Anyagi
forrásainak legnagyobb részét ásatásaiba és régészeti tárgyak nagy összeha-
sonlító gyűjteményének felépítésébe fektette. Ebből múzeumot hozott létre
saját szászvárosi otthonában, amelyet azután vásárolt, miután nővére család-
jától elköltözött. A ház ma is megvan és egy pár évvel korábbi felújítását meg-
előzően egy márványtábla is volt a homlokzatán, amelyen az állt, hogy ebben
a házban élt és dolgozott Torma Zsófia régésznő. A táblát sajnos levétette a
ház mai román tulajdonosa és azóta sem tették vissza. A régi magyar kultúr-
örökség többé-kevésbé tudatos eltüntetése vagy beárnyékolása manapság túl-
ságosan gyakori Erdélyben. Maga a régi város központi részében álló ház
viszont jól karbantartott.
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6. ábra. Torma Zsófia szászvárosi háza, ahogyan ma néz ki. Friedrich Klára fényképe,
aki a képen a bejárati lépcső mellett áll.

7.  ábra. Tárgyak Torma Zsófia gyűjteményéből, a képek még Zsófia életében készültek.
A fényképet egy ismeretlen fényképész készítette, legkésőbb 1899-ben. A Wikimedia

commons-ból.
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nyos előadást is tartson ilyen alkalommal, az még inkább. Torma Zsófiát, az
1882-es frankfurti konferencián viszont épp erre kérték fel, és ráadásul a kon-
ferencia megnyitója alkalmából. Manapság nehéz elgondolni, hogy abban az
időben szinte elképzelhetetlen volt, hogy egy női kutató ilyen tekintélyes sze-
rephez jusson. Zsófia maga is leírta az adódó gondokat, mivel tulajdonképpen
ebben a kontextusban hivatalosan nem lett volna szabad előadást tartania.
Ezeknek a problémáknak csakis a konferencia elnökének személyes döntése
vetett véget… (Coltofean, 2017, 336. oldal). Ennek köszönhetően Zsófia az
erdélyi neolitikus telepekről származó leleteiről az „Über neolitische Wohns-
tätten Siebenbürgens” című külön megnyitó előadásában számolt be, amelyet
még ugyanabban az évben a német antropológiai társaság ki is adott folyóira-
tában, a „Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgschichte”-ban (Torma, 1882, 90-98. oldal).

Minden arra utal, hogy Zsófia és Rudolf Virchow között kezdettől fogva
igen jó kapcsolat alakult ki, és Virchow nagy elismeréssel nyilatkozott Zsófia
munkájáról. Emiatt történhetett az, hogy Zsófia érdeklődéssel fordult a német
kutatói környezethez, mialatt az újonnan létesült német császárság vált ebben
az időben a tudományos kutatás legnagyobb részének igazi mozgatórugójává.
Ekkor a német kutatás és nyelv ismerete képviselte az eszközt, ami által hír-
névre és elismertségre tehetett szert az ember az akkori nemzetközi tudomá-
nyos társaságok körében. A nemzetközi konferenciák nem csak saját régészeti
eredményeinek terjesztésére jelentettek fontos lehetősséget Zsófiának, hanem
ugyanakkor alkalmat is adtak arra is, hogy más kutatók leleteit és tudományos
következtetéseit megismerje. Ezek a tapasztalatok ébresztették benne az indít-
tatást a tordosi leletek összehasonlító értelmezéséhez, amellyel aztán élete vé-
géig foglalkozott. A konferencián bemutatott tordosi leletei közép-európai
szempontból abban az időben egészen egyediek voltak. Ekkor nem létezett
még semmilyen ehhez hasonlítható helyszín Európában, hanem a legközelebbi
párhuzamokat a Földközi-tenger keleti részének fejlett kultúráiban kellett ke-
resni, Anatóliában, Közép-Keleten és Egyiptomban.

Torma Zsófia számára sok szempontból meghatározóvá vált a Rudolf Vir-
chow-val való kapcsolata. Munkájának elismerése és értékelése azokból a Vir-
chow-idézetekből is világosan kitűnik, amelyek az ismert magyar néprajzos
Hermann Antalnak (1851-1926) a Virchow erdélyi utazásáról szóló, az Erdélyi
Múzeum által 1899-ben kiadott cikkében olvashatók. Antal szövegében felidézi
Virchow nyilatkozatait Torma Zsófiáról: „Torma kisasszony nagy szívélyes-
séggel mutatta meg nekem múzeumát, mely otthonának felső emeletét teljes
egészében elfoglalja. Mivel ő maga egy nagyobb publikáció megírására készül,
amely sok illusztrációt is fog tartalmazni, saját véleményem arra a megjegy-
zésre korlátozom, hogy leletei egészen biztosan a neolitikumból származnak,
ezt az időbeli elhelyezést pedig meggyőző bizonyítékok sokasága igazolja.”
(Antal, 1899, 634-47. oldal). 
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növekvő anyagi gondokat jelentettek számára és egyik fő okává váltak annak,
hogy Zsófiának már a halála előtt el kellet adnia őskori tárgyainak nagy gyűj-
teményét az Erdélyi Múzeum Egyesületnek. Mindazonáltal Zsófia – bizonyára
a gyűjtemény korai eladásának feltételezhető anyagi okai mellett maga is úgy
gondolhatta – hogy ez idővel amúgy is a múzeum birtokába fog kerülni. Az
értékesítés Zsófiának egy 5000 forintos, egyszeri alkalommal kifizetendő,
abban az időben igen tekintélyesnek számító összeget jelentett, ami mellett
pedig évente 800 forint járadékot is kapott a gyűjteményért (Madarassy & Fri-
edrich, 2014, Coltofean, 2017).

Zsófia a nemzetközi konferenciák révén, amelyeken részt vett, korán kap-
csolatba került az akkori régészet híres nagyságaival, és régészeti munkájával,
gyűjteményeivel el is nyerte többüknek az elismerését. Fennmaradt levélváltása
többek között Arthur Evans-szal (1851-1941), azzal az angol régésszel, aki
legfőképpen a krétai knósszoszi ásatásai révén vált ismertté, és a német Hein-
rich Schliemann-nal, aki felfedezte azt a helyet, amely Homérosz Trójájának
(Hisarlik a mai Törökországban) ihletője volt. Ezek mindketten kapcsolatot
tartottak Zsófiával. Az első régészek másik híres alakja, aki pozitívan nyilat-
kozott Zsófia munkájáról Ludwig Lindenschmit (1809-1893) volt, a német ős-
kori régészet úttörője, művész és a művészet oktatója is. Lindenschmitet még
ismertebbé tette a mainzi Römisch-Germaniscen Zentralmuseums (RGZM)
megalapításának kezdeményezése, amely a mai napig a német régészet egyik
legfontosabb archeológiai intézetének számít. 1898-ban Rudolf Virchow
(1821-1902) német kutatót is meghívta Torma Zsófia Szászvárosba, hogy meg-
nézze a tordosi ősi települések leleteit, hogy beszélgethessenek és megtekintse
gyűjteményeit. Virchow orvos, biológus és politikus volt, olykor a „patológia
apja” címmel is megtisztelték, de idővel az antropológiában és a régészetben
is jelentős személyiséggé vált. 1870-ben megalapította a Gesellschaft für Antr-
hopologie, Ethnologie und Urgeschichte-t¸ hogy a német régészeti kutatást irá-
nyítani tudja. Később több nagyszabású régészeti ásatásnak is vezetője volt
Németországban, valamint Anatóliában is dolgozott, Heinrich Schliemann-nal
együtt. Mindezen kívül Virchow az akkor kialakuló fajelméleti kutatások vi-
szonylag kevés kimagasló ellenzőinek egyikeként vált híressé az utókor szá-
mára. 

Zsófia a berlini nemzetközi régészkongresszuson ismerkedett meg Rudolf
Virchow-val, 1880-ban. Ezt követően folyamatosan kapcsolatot tartottak és
Zsófia már 1882-ben egy konferencia alkalmából újra visszatért Németor-
szágba, Frankfurt am Main-ba. Az 1880-as és 1882-es két konferenciát a Vir-
chow által alapított német antropológiai, néprajzi és régészeti társaság rendezte
(Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte),
amely rövidesen a német régészet egyik fontos intézetévé vált. Egy nőnek
résztvétele és régészeti leleteinek kiállítása egy nemzetközi konferencián ön-
magában is figyelemreméltó volt ebben az időben. Hogy egy hölgy tudomá-
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Otto Tischler (1843-1891) német régészt ugyancsak lenyűgözte a Zsófia
szászvárosi otthonában levő gyűjteménye. Tischler 1874-től a fizikai-közgaz-
dasági társaság (Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft) régészeti múzeumá-
nak a vezetője volt Königsbergben, az akkori Kelet-Poroszországban. Tischler
elsősorban körülbelül a Krisztus születését megelőző utolsó 500 évet magába
foglaló La Tène régészeti kor időrendjének rendszerezése által vált híressé. A
La Tène-kultúra fogalmát először az 1874-es stockholmi nemzetközi régészeti
és antropológiai konferencián használta Bror Emil Hildebrand (1806-1884)
svéd történész, a svájci La Tène nevű lelőhely után. Otto Tischler később három
időszakra osztotta a korszakot: Kr.e. 500-300 közöttire, Kr.e. 300-150 közöttire
és Kr.e. 150-től Krisztus születéséig terjedőre. Ezt a beosztást később Paul Re-
inecke (1872-1958) német régész tovább fejlesztette a máig használt négy idő-
szakra. Reinecke egyébként a korábban említett Rudolf Virchow tanítványa
volt és később ő is látogatást tett Torma Zsófia erdélyi otthonában. Már 1893-
ban fiatal diákként tanulmányutat tett az Osztrák-Magyar Monarchiában és
három évvel később elsősorban azért tért vissza oda, hogy Zsófiát meglátogassa
és gyűjteményeit megtekintse. A látottak, úgy tűnik, nagy benyomást tettek
Reineckére, ami után hangsúlyozta a régészeti kutatótársadalom számára a tor-
dosi leletek megismerésének fontosságát. Későbbi bevallása szerint Reinecke
nem tartotta hitelesnek sem a Tordos-motívumok jelentős szimbólumokként
való értelmezését, sem pedig ezek vallásos jelentését. Publikációiban mind-
azonáltal nem fest negatív képet Zsófia kutatásáról – hanem a gond az, hogy
egyáltalán nem is említi azt!

Sajnálatos módon megjegyezhetjük, hogy Reinecke, szászvárosi látogatását
követően úgy hivatkozik a tordosi régészeti eredményekre, hogy felfedezőjü-
ket, Torma Zsófiát, egyáltalán nem hozza szóba. Az Archeologiai Értesítő-ben
közölt két cikkében is (1896, 1898) kifejti, részben a Zsófia jóvoltából megis-
mert anyag alapján, de az ő említése nélkül, hogy a tordosi település az egyenes
vonalas kerámiakészítés hagyományának, az első közép-európai földművelő
kultúrának képviselője volt. Önmagában nem különös, hogy Reinecke eltérő
módon értelmezte a leleteket, de az a tény, hogy nem említette meg azoknak a
régészeti tárgyaknak jogos felfedezőjét, amelyekre írásaiban hivatkozott, vi-
szont egészen más dolog. Ez természetesen sarkalatos hibának számít bármi-
lyen régész, sőt, akármilyen tudományos munkát végző ember részéről.
Elkerülhetetlen feltételezni, hogy Paul Reinecke, aki ekkor sikeres pályafutás
kezdetén állt, abba a kísértésébe esett, hogy Zsófiának az anyagát saját céljaira
használja fel, annak tudatában, hogy a környezete nem reagálna túlságosan he-
vesen arra, ha egy hivatalos tudományos háttért nélkülöző női magánkutató
munkájából „kölcsönözne”. Reinecke mindmáig híres személyiség a régész-
történetben, igaz, hogy több fontos saját eredményének köszönhetően. Ez vi-
szont nem halványítja az öregedő Torma Zsófia kihasználása által önmagára
vetett árnyékot, hogy saját pályafutásának sikerességét meggyorsítsa, ráadásul
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Az akkori kor egy másik kutatója és muzeológusa, akit különösen érdekelt
a Zsófia gyűjteménye Albert Voss (1837-1906) német régész és gyógyszerész
volt. Többek közt titkára volt az 1869-ben Rudolf Virchow-val közösen alapí-
tott berlini antropológiai, néprajzi és régészeti társaságnak. Később a berlini
néprajzi múzeum (Königlichen Museums für Völkerkunde) régészeti gyűjte-
ményeinek vezetője lett. Az 1880-as berlini konferencia régészeti és antropo-
lógiai kiállítása katalógusának a kiadása is Voss feladata volt. Zsófia alapos és
hiteles bemutatása lelőhelyeiről és a kiállított leletek győzték meg Vosst, hogy
a konferencia vége után elkísérje őt szászvárosi otthonába, hogy ott helyben
megnézhesse gyűjteményének teljes egészét és, hogy együtt meglátogathassák
az erdélyi lelőhelyeket. Lehetséges, hogy a Zsófia kiterjedt, saját kezűleg ösz-
szeállított őskori tárgyak gyűjteménye ihlette Albert Vosst arra, hogy a berlini
múzeum gyűjteményei növelésének igen aktív felgyorsítójává váljon. A mú-
zeum birtokában levő tárgyak mennyiségét 12 000-ről több mint 100 000-re
növelte az alatt a bő 30 év alatt, amíg muzeológus volt hivatalba lépésétől
1906-ban bekövetkezett haláláig.
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8.  ábra. Ludwig Virchow (1821-1902) fiatalkori portréja, ismeretlen fényképész felvé-
tele. A Wikimedia commons-ból.
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Senki sem próféta saját hazájában…

Annak ellenére, hogy Zsófia korának több, nemzetközileg elismert régész
tudósától is kapott elismerést, a többi magyar régész mégsem fogadta úgy,
ahogy elvárható lehetett volna. Tudományos pályafutásának legnagyobb aka-
dályát néhány olyan szaktudós jelentette, akik a Magyar Tudományos Akadé-
miának tagjai voltak, amelybe pedig saját testvérét, Károlyt is beválasztották.
Viszont nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy tudományos kérdéseket illetően
valamilyen viszály létezett volna a testvérek között. Régészeti érdeklődésük
nagyon eltérő volt és aligha versengtek egymással. Másokat viszont nyilván-
valóan zavartak a Zsófia ötletei és értelmezései. Ennek az oka részben az 1876-
os budapesti konferenciáig vezethető vissza, ahol leletei és elméletei először
kerültek nagyobb közönség elé. A konferencia rendezője, a Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatója, Pulszky Ferenc idővel Zsófiának egyik legerősebb kerék-
kötőjévé vált. Pulszkynak saját vitatható elképzelései voltak a magyar őstör-
ténetről, többek között azt állította, hogy a kelták voltak a magyar vidék első
lakosai. Mivel Zsófia, leletei és értelmezései alapján inkább azt állította, hogy
a trákok képviselték a Magyarországon élt első, történelmi szempontból híres
csoportot, valószínű, hogy Pulszky csakhamar bosszantó riválist látott benne.
Ez a konfliktus egyre növekedett és mind kellemetlenebb következményei let-
tek, méghozzá addig, hogy Zsófia idővel „az ellenségeim”-ként hivatkozott
Pulszkyra és munkatársaira (Coltofean, 2017, 339-346. oldal).

Senki sem tagadhatta, hogy a tordosi/tordai leletek már önmagukban is je-
lentősek voltak, Zsófiának ezekről szóló értelmezései viszont annyira eltértek
a Pulszky Ferenc és egyéb befolyásos kutatók által képviselt felfogástól, hogy
olykor még megvizsgálásra sem tartották érdemesnek őket. Más, a Zsófia mun-
káját negatívan fogadó, s ezáltal ezt megnehezítő kimagasló akadémikusokra
példa Hampel József (1849-1913), a budapesti Archeologiai Értesítő folyóirat
szerkesztője és Hunfalvy Pál (1810-1891) nyelvész és néprajzkutató volt. De
léteztek olyan kimagasló magyar kutatók és kultúrszemélyiségek is, akik támo-
gatták Zsófiát. Ezeknek egyike Goldziher Ignác (1850-1921) orientalista és az
arab világ kutatója volt, aki 1876-tól a Magyar Akadémia levelező, majd 1892-
től rendes tagja volt. 1894-től a Budapesti Egyetemen a sémi nyelvek profesz-
szora is lett, továbbá korának példátlan tudású iszlámszakértője volt. A barátok
és támogatók közé tartozott Herrmann Antal (1851-1926) néprajzprofesszor is,
aki már pályafutásának kezdetétől csodálta Zsófia munkáját. Herrmann szintén
Erdélyben született, Brassóban, vagyis Kronstadtban, ahogyan németül gyakran
szokták nevezni (románul: Braşov), viszont ő a bécsi, budapesti és a közelebbi
kolozsvári egyetemen is tanult. Két alkalmuk adódott, hogy eszmecserét foly-
tathassanak, egyik egy külföldi, másik egy hazai kongresszuson. Zsófia a tárgyai
és ezek értelmezései mellett a leleteiről külföldi kutatókkal idegen nyelveken
folytatott nyelvtudása könnyedségével is lenyűgözte Herrmann Antalt.
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feltételezhetően akadályokat gördítve Zsófia saját fontos eredményeinek kia-
dása elé.

Zsófia elméleteinek nagy részét ma már elavultnak tekintenénk, egy elmúlt
kor ötleteinek. Ebben a helyzetben viszont Zsófia nem egyedülálló, mert
ugyanez vonatkozik a korai régészeti kutatás értelmezéseinek nagy részére is.
A régészet szakmai fejlődésének kezdete, az 1800-as évek vége óta több mint
egy évszázad múlt el. Ugyanakkor más tudományágakhoz hasonlóan épp
ezekre a kutatási eredményekre épül a mai régészet is. Az ismeretek felülvizs-
gálata új tudáshoz vezet, amit aztán új leleteknek, ezek elemzésének és az újon-
nan felállított elméleteknek fényében is ellenőrizni kell. Torma Zsófia korában
sok úttörő felfedezés történt és sok vakmerő elméletet is bemutattak. Ezek nem
ritkán a Bibliából, az ókori mítoszokból vagy a szépirodalomból ismert hagyo-
mányok és a régészeti leletek közötti összehasonlításokról szóltak. Klasszikus
és szemléletes példája ennek Trója felfedezése. Idővel bebizonyosodott, hogy
Heinrich Schliemann egyidejűleg tévedett is, meg igaza is volt. Azok a leletek,
amelyeket Homérosznak az Iliászához, a trójai háborúk történetéről szóló ókori
görög hőskölteményéhez kapcsolt, valószínűleg más korszakból származnak,
mint az írásmű alapjaként szolgálható események. Ez nem teszi kevésbé hihe-
tővé, hogy mégis igaza volt magával a lelőhellyel kapcsolatosan, legalábbis
olyan mértékben, amennyiben egyáltalán próbálkozni lehet az iliászi Trója régi
helyszínének meghatározásával. Schliemann kutatásait éppen Homérosz mű-
véből kiindulva kezdte el, enélkül tehát nem történtek volna meg felfedezései,
bármennyire merésznek is tartják egyes régészek ezt az összefüggést. Ez vo-
natkozik a Torma Zsófia tordosi felfedezéseire is. Különböző régészek Zsófia
értelmezéseivel szembeni bármilyen véleményétől függetlenül senki sem ve-
heti el tőle a dicsőséget, hogy legelőször ő hívta fel a figyelmet arra a kiemel-
kedő kőkorszaki kultúrára, amelyből elméletei származtak.
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felfedezett leletek nagyobb jelentőségre tettek szert és bizonyos fokig elvonták
a figyelmet a tordosi lelőhelyekről. Ez nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy
Torma Zsófia megvalósításai árnyékba kerültek egyéb kutatók előnyére. Mint
később kiderült, a tordosi kultúra nem helyi jelenség volt, hanem nagy földrajzi
területen elterjedt civilizáció. Az viszont kétségtelen, hogy erre a kultúrára le-
gelőször Erdélyben, Tordoson figyeltek fel és kutatták.

Fájdalmas, hogy Torma Zsófiát elutasítva és aláértékelve egyes kollégái „ál-
modozó nőnek” tartották, akinek elméletei túl bizonytalan alapra épültek. De
társadalmi háttere és személyes neveltetése bizonyos előnyökhöz is juttatták.
Manapság sok kutató irigyelné sokoldalú klasszikus tudását. Jó nyelvérzéke
volt, magyar anyanyelvén kívül több más – német, angol, francia, latin és görög
– nyelvet is eredetiben tudott olvasni. Régészeti érdeklődése széles korokra
terjedt ki, az utolsó jégkorszakot megelőző időszaktól kezdve a jelenkorig.
Mint korábban említettem, kutatásainak kezdetén egyaránt vonzódott a föld-
tanhoz és a régészethez. A Kárpát-medence jégkorszaki és azt megelőző törté-
netének tanulmányozása révén a barlangászattal is foglalkozó első régészek
egyike lett. A nándori (románul Nandru) barlang különösen érdekelte, ahol töb-
bek között az utolsó jégkorszak előtt és alatt élő állatvilágot tanulmányozta.

Létezik Erdélyben néhány olyan hely, ahol Torma Zsófia ásatásokat és utó-
tanulmányokat végzett. Ilyen például a zsoszányi település (románul: Josani)
amelyet 1876-ban vizsgált meg, ezen kívül Algyógy (Geoagiu), Nándorválya
(Valea Nandrului), és az előzőleg megemlített Nándor (Nandru), amelyet szin-
tén 1876-ban és a rákövetkező évben tanulmányozott. A fentebb említett nán-
dori barlangban, Zsófia az utolsó jégkorszakot megelőző tercier periódusának
emberi nyomait és állatvilágát figyelte meg. Többek közt embertől származó,
az agancsok különböző feldolgozási módjai által készült tárgyakat fedezett fel
ott. Kezdeti igen széles érdeklődése hamarosan a kőkorszaknak arra a perió-
dusára összpontosult, amikor magas szintű földművelő közösségek jöttek létre
Erdélyben és a Duna alsó szakaszát környező vidékeken.

Hamarosan még inkább elmélyülünk a Torma Zsófia által felfedezett figye-
lemreméltó kőkorszaki kultúrában és azoknak a leleteknek a jelentőségében,
amelyek halála után kerültek felszínre. Ez a kultúra a mai napig titokzatosnak
és korához képest fejlettebbnek tűnik, többnek, mint amit hagyományosan el-
várhatnánk az európai kőkorszaki leletektől. Mielőtt belevetnénk magunk
ennek a kőkori kultúrának értelmezésébe, kissé alaposabban meg kell vizsgál-
nunk a környezetet, amelyben Zsófia élt és dolgozott. Erdély történelme na-
gyon fontos ahhoz, hogy részben megérthessük Zsófia érdeklődének és
elméleteinek hátterét, illetve azokat a reakciókat is, amelyekkel szembesült. 

Annak ellenére, hogy Zsófia hivatalos egyetemi régészeti vagy történelmi
végzettség hiányában dolgozott, mégis legmagasabb szintű régészeti szakmai
tevékenységet folytatott. Ő volt az első nő Magyarországon, aki ilyen módon
foglalkozott a régészettel, és a német Johanna Mestorf mellett, akit korábban
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A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak negatív fogadtatása Zsófiának
a magyar kollégák hangadó nézőpontjaitól eltérő értelmezéseivel függött össze.
Ehhez bizonyára az a tény is nagyban hozzájárult, hogy nő volt. Nem úgy kell
érteni ezt, hogy ebben az időben Magyarországon ellenségesebben viszonyul-
tak a női kutatókhoz, mint más európai országokban, hanem az volt az oka,
hogy Zsófiának a hírnévért főleg hazájának férfijaival kellett versengenie. A
tordosi leletek szintén Magyarországon váltak először vita tárgyává. Azok a
külföldi régész férfiak, akiknek hazáikban és nemzetközileg is biztos helyzete
volt, sokkal könnyebben elismerhették Zsófia kutatásainak úttörő voltát és je-
lentőségét. Budapesti kollégái számára viszont ez másként működött, nő létére
egyszerűbb volt kirekeszteni, különösen mert nem volt hivatalos helye a tudo-
mányos társadalomban. 

Női mivolta nem volt egyedüli oka az ellenállásnak a régészet akkori, túl-
nyomó részben férfiak által képviselt világában. Egyik fő indoka az őskori nép-
csoportoknak és ezeknek a földrajzi területekhez valamint az itt élő
nemzetekhez fűződő kapcsolatainak akkori, az ellentmondások elsődleges for-
rását képviselő értelmezési elméleteiben kereshető. Gyakran fordult elő ez a
XIX. század folyamán, amikor a napóleoni háborúk dúlását és az azt követő
politikai fejlődést követően felébredt a nemzeti öntudat. Több európai nép,
amely korábban hosszú időn át idegen politikai hatalom alatt volt, ekkor saját
nemzeti területek megszerzésére törekedett. Ebben az igyekezetben fontos sze-
repet játszott a saját történelmi háttér és a vélt legkorábbi gyökerek is. Ez a
helyzet állt fenn a német államokban, Olaszországban, a Balkánon és nem utol-
sósorban az osztrák birodalom népcsoportjai közt, amelynek Magyarország is
régóta része volt. A magyar monarchia helyreállítását követően 1867-től a ma-
gyar nemzeti történetírás sok szempontból még jelentősebbé vált, miközben a
régészeti leletek arra mutattak, hogy az előzőleg elfogadott vélemények nem
minden esetben voltak helyesek. Ebben az időszakban és összefüggésben fe-
dezte fel Zsófia leleteit és állította fel következtetéseit. Régészeti értelmezései
különböztek például a befolyásos Pulszky véleményétől, de – mint rövidesen
látni fogjuk – ez aligha teszi a magyar történelmet kevésbé érdekessé.

Torma Zsófia a régészeti társadalom egy részének ellenállása dacára sem
adta fel célkitűzéseit, mindazonáltal a legtöbb jel arra utal, hogy sok alkalom-
mal kísértette meg depresszió és kétség (Coltofean, 2014, 2017). Mindemellett,
mint említettem, számos kollegája állt mellette. Munkájának hivatalos támo-
gatottsága viszont sokáig elmaradt, túlságosan sokáig. Ezek szerint elkerülhe-
tetlen arra gondolni, hogy miként fejlődhetett volna az erdélyi és balkáni
korai-kőkorszaki civilizációk kutatása, ha Zsófiának leleteit és elméleteit több
szakmabeli már kezdettől fogva komolyan vette volna. A Magyar Tudományos
Akadémia számottevő támogatásával már a XIX. században nagyszabású ku-
tatóásatásokat lehetett volna kezdeni. Így viszont elhúzódott e kultúrának a ta-
nulmányozása. Következésképpen aztán a mostani Szerbia déli területein
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volt része. Az osztrák császár, egyben magyar király jóváhagyása révén, 1899.
május 25-én a kolozsvári egyetem bölcsészkara tiszteletbeli doktorrá avatta.
November 14-én, alig fél évvel később Zsófia 67 évesen elhunyt.

Terepásatásai során, áldozatok és kemény saját kezű munka révén lenyűgö-
zően sokat ért el dokumentációjában, a leletek megőrzésében, és nem kevésbé
a szükséges referenciagyűjtemények kialakítása által. Ez utóbbiaknak össze-
állítását különösen fontosnak tartotta, nem utolsósorban azért, hogy az össze-
hasonlító analógiákkal való munkát lehetővé tegye. Szinte mindazt, ami örökölt
vagyonából megmaradt tudományos munkájára és a referenciatárgyak begyűj-
tésére fordította. Egy hátránya annak, hogy ezzel majdnem teljesen saját erőből
kellett foglalkoznia az lett, hogy gyűjteményei utólag bizonyos fokig rendszer-
teleneknek és kevéssé összefüggőknek tűnnek. Ha azonban végiggondoljuk
azt a tényt, hogy munkája csaknem egészében a saját leleményességétől füg-
gött, akkor épp ez a lenyűgöző.

Mint láttuk, az akkori tudományos társadalom támogatásának hiánya rész-
ben annak tudható be, hogy Torma Zsófia a gyermekkorát élő régészet tudom-
ányágában csaknem az egyetlen nő volt, részben pedig annak, hogy
értelmezései teljesen el mertek térni a kialakult keretektől. Emiatt munkái nem
tettek kortársaira akkora hatást, amit méltán megérdemeltek volna. Mint lát-
hattuk, egyes (férfi) kutatók, sajnos, még „kölcsön is vették” eredményeit, anél-
kül, hogy a szerzőjüket megemlítsék. Minden arra utal, hogy főleg női mivolta
miatt rekesztették ki. Az, hogy mindmáig sajnálatosan kevéssé ismert a nem-
zetközi régészettörténetben, legalábbis részben ennek a hosszantartó hatása.
Feledésbe merülésének további magyarázata valószínűleg az, hogy végnapjait
élte az az Európa, amelyben Zsófia élt és dolgozott. 1899-ben bekövetkezett
halála után két évtizeddel egy egész világrend omlott össze. Ezt az eseményt
kevesen jósolták volna meg az XIX. század végén, amikor a jövőbe vetett hit
általános volt és a folyamatos jólét jövője lehetségesnek tűnt. Az 1914-18-as
világháború Európa nagy részeit romba döntötte. Régi birodalmak oszlottak
fel, császárokat és királyokat menesztettek és új etnikai összetettségű köztár-
saságok jöttek létre. Mindez tengernyi kiontott vér és emberi szenvedés árán
történt. Emiatt merült feledésbe a háború előtti évtizedek során a Habsburg bi-
rodalomban létrejött sok szellemi eredmény. Ez nagymértékben vonatkozik
Torma Zsófiára és régészeti munkájára is, de ennek a feledésnek fellegei re-
mélhetőleg valamennyire elhessegethetők. Legalábbis ezt reméli az író ennek
a könyvnek megírása által!
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említettem, bizonyára a világ legelső női szakmailag tevékeny régésze is volt,
bár néha a nagyon eredeti Lady Hester Lucy Stanhope (1776-1839) angol uta-
zót és kalandort szokták az első női tereprégész címmel megtisztelni. Ez utóbbi
1815-ös ashkeloni régészexpedícióját a mostani Izraelbe úgy tartják számon,
mint az első tudományos igényű ásatást ezen a környéken (Silberman, 1984).
De annak ellenére, hogy Lady Stanhope nagyon érdekes és elbűvölő jelenség
volt, régészeti eredményei nem annyira szisztematikusak és tudományos jel-
legűek, mint Johanna Mestorfé vagy Torma Zsófiáé.

Mit láthattuk, Zsófia rendszeresen vett részt nemzetközi konferenciákon,
ásatásokat végzett valamint tudományos munkáit és eredményeit magyarul to-
vábbá németül is kiadta. Különösen figyelemreméltóak átfogó, a legpontosabb
tudományos módszerek szerint végrehajtott terepmunkái melyek eredményeit
gyakran néprajzi és történelmi analógiák által értelmezte, manapság is hasz-
nálatban levő módszerek segítségével. Annak ellenére, hogy élete sok aka-
dályba ütközött és hosszú időn keresztül nélkülöznie kellett több befolyásos
honfitársának elismerését, szerencsére egy fordulópontot és fontos nyilvános
elismerést mégis megélhetett. Halála évében késői, de értékes kitüntetésben
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9.  ábra. Torma Zsófia (1832-1899). Portré a búcsúztató mellé, amely a Vasárnapi Újság
című hetilapban jelent meg Budapesten, 1899. december 3-án, Zsófia halálakor. 

Madarassy & Friedrich, 2014.
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ség is létezett több száz éve Erdélyben, ezen kívül éltek itt többek között még
korlátozottabb számú görög, vallon, zsidó és örmény népcsoportok is. A romák
is régóta nagy kisebbségi csoportot képviselnek.

Ceaușescunak, aki 1965-ben jutott hatalomra, hosszú ideig sikerült elbűvöl-
nie a nyugati országok kormányait azzal, hogy a moszkvai szovjet hatalomtól
bizonyos távolságot tartott. Idővel viszont egyre tisztábban mutatkozott meg
igazi arca és a kegyetlen és erőteljes diktátor jellemvonásai. Nem indokolatlan,
hogy Ceaușescut Vlad Țepeșhez hasonlították, a Drakula néven is ismert, XV.
századi havasalföldi fejedelemhez, akit a szépirodalom a vámpír gróf ihlető-
jének tart. A Ceaușescu politikája által teremtett igazságtalanságok idővel egyre
inkább napfényre kerültek. Az elnyomás egyre erősödött, főleg a magyar és
német kisebbségekkel szemben. A cigányoknak a történelem folyamán gyakran
üldözött csoportjával viszont, paradox módon kissé más volt a helyzet. Nem
mintha a rendszer különösen védelmezett népcsoportja lett volna, hanem azért,
mert a roma kisebbséget, mivel nem volt semmilyen egyéb létező államhoz
kötött saját nemzeti érdekeltsége, nem tekintették akkora problémának. A ci-
gányok ebben az időben viszonylag jól is integrálódtak a társadalomba, sokkal
inkább, mint ma. Amíg a felszínen nem ütköztek a vélemények a román iden-
titással, addig rendszerint nagyjából békén hagyták az embert. A magyarokat
és németeket viszont a régi időkkel, rendszerekkel és idegen érdekek esetleges
területi igényeivel hozták összefüggésbe. 
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Erdély – bonyolult történet

Torma Zsófia olyan világban élt és halt meg, amely ma már nem létezik.
Halálakor a habsburgi kettős monarchia még mindig Európának egyik nagy-
hatalma volt, annak ellenére, hogy a nemzetiségek közötti ellentétek és feszült-
ségek a birodalom különböző részein mélyen megosztották az országot. A
kettős monarchia megalapítását, 1867-et követő kor viszont szokatlanul jó idő-
szak volt Magyarország, és ezáltal Erdély számára is. Magyarország a biroda-
lomban és következésképpen Európában is nagy és befolyásos volt, egészen
más, mint most, a XX. századi háborúk és politikai forgószelek változtatásait
követően. Ez azt is jelentette, hogy ekkor a magyarországi és az Erdélyben élő
és munkálkodó magyar kutatóknak és kultúrszemélyiségeknek is nagyobb sze-
repe volt.

Nem véletlen, hogy az egyik legelső nagyszabású nemzetközi régészkonfe-
renciát 1876-ban épp Budapesten tartották. 1873-ban jött létre Budapest, a
három Duna-menti város, Buda, Pest és Óbuda egyesítése által. Igaz, hogy
Buda, várával, katedrálisával és templomaival már a XIV. század óta fővárosa
volt Magyarországnak, de ennek ellenére hosszú ideig viszonylag kis város
maradt. Az egyesítést követően megkezdődött a Dunát átszelő hidak felépítése,
ami olyan hihetetlen fejlődést és gyarapodást tett lehetővé, ami által a város
néhány évtized elteltével igazi világvárossá vált. Miután Erdélyt, a korábbi fe-
jedelemséget visszacsatolták a magyar birodalomhoz, Budapest Erdélynek is
fővárosa lett. Ez a terület korábban, a XVIII. század elejétől kezdve közvetlenül
a bécsi császári kormányzó hatalma alatt állt, annak ellenére, hogy már 1765
óta hivatalos nagyfejedelemségi státusa volt. A Magyarországgal való kulturális
összetartozás érzete viszont mindez idő alatt is erősen élt. 

Torma Zsófia születése előtt és azt követően Erdélynek is sorscsapásokkal
tarkított hosszú és zaklatott történelme volt akárcsak általában Magyarország-
nak. Akkorra is vonatkozik ez, amikor ennek a könyvek az írója először kereste
fel e vidéket. Ebben az időben a helyzet ismét nagyon bizonytalan volt: Európa
története új drámai változás, az 1989-es kelet- és közép-európai átalakulások
küszöbén állt, amelyeknek az utóhatása mindmáig befolyásol bennünket.
Mikor legelőször utaztam Erdélybe fiatal diákként, a világ még mindig a hi-
degháború árnyékában élt és a vasfüggöny sűrű szűrőként választotta ketté
Közép-Európát. Bőven akadtak még totalitárius országok, viszont Romániában
az 1980-as évek alatt még nehezebbé váltak a körülmények. Ezekben az évek-
ben a kemény ellenőrzés ellenére úgy tűnt, hogy a vasfüggöny valójában nem
Ausztria és Magyarország között haladt el, hanem csak ott ereszkedett le teljes
egészében, ahol az ember a román határt átlépte. Nicolae Ceaușescu rendrszere
vaskézzel ellenőrizte állampolgárait és a kisebbségi népcsoportokat elnyomás
alatt tartotta. Ez Erdélyben, amely területileg a mai Románia egy harmada, a
nagyszámú magyar lakosság miatt különösen érzékelhető volt. Német kisebb-
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10.  ábra. Az 1980-as évek alatt a román diktatúra érezhetően erősödött és a Nicolae
Ceaușescut övező személyi kultusz egyre növekedett. Az 1988-ból származó fényképen az

író sokkal fiatalabb mivoltában kétkedve nézi egy aradi könyvesbolt kirakatát.
Ceaușescut úgy mutatják be, mint mindenttudó politikai gondolkodót, ami sok 

diktátorra jellemző közös vonás. Fénykép: Anders Eriksson.
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pedig a terület földrajzi elhelyezkedésének. Földtanilag Erdély dombos fenn-
sík, amelyet a Kárpátok meredek hegylánca vesz körül, délen, keleten és észa-
kon, nyugaton pedig erdő borította hegyek választják el a magyar pusztától.
Belső területeit szép, dombos legelők és mezőgazdasági táj jellemzi, amit he-
gyek, erdők és folyómedrek szelnek át. Különböző nagyságú falvak és városok
vannak itt, néhányukban a történelmi épületek épségben maradtak fenn. Minél
közelebb kerül az ember a területet körülvevő hegyekhez, különösen a Déli
Kárpátokhoz, annál vadabb és drámaiabb jellegű a táj. Erdély nem csak ki-
mondottan közép-európai kultúrterület, hanem határvidék, a keleti és nyugati
hatások találkozópontja is. Az évszázadok során számtalan népcsoport keresz-
tezte a területet, gyakran keletről a magyar puszta irányába. A természetes erőd-
ben, amelyet a Keleti és Déli Kárpátok öveznek, ahol népek telepedtek meg
majd időnként leigázták ezeket, idővel sajátságos, különleges kulturális kör-
nyezet jött létre.

A területet magyarul Erdélynek hívják, ami a latin Transzilvániához hason-
lóan szintén a vidék elhelyezkedésére utal, a magyar pusztától keletre, az erdős
hegyeken túl. Erdély a régi magyar Erdő-elve elnevezésből származik, aminek
jelentése pontosan „az erdőn túl”. A név már a XII. század óta létezik és a Ma-
gyarországgal fennálló régi kulturális közösségre utal. Román neve, Ardeal, a
magyar névből ered és ezen a néven először a XV. században említik. Erdélyt
a magyarok régóta egyféle, az anyaországtól elválasztott helyként, „második
Magyarországként” tartják számon, de ugyanakkor az egyik legjellegzetesebb
magyar területként, annak ellenére, hogy területén mindig éltek más népcso-
portok is. Talán éppen a más, főleg német és román kultúrákhoz való közelség
volt az oka annak, hogy a magyar azonosságtudat épp itt ezen a helyen vált a
legerősebbé. Erdély mind a magyarok, mind a románok számára egyaránt kü-
lönösen jelentőségteljes terület. A románok gyakran titokzatos őshazájuknak
tartják. Legendák szerint elődeik, a dákok, ide vonultak vissza a római biroda-
lom visszahúzódásával kezdődő népvándorlások korában. Állítólag már azelőtt
itt laktak, mielőtt Trajánusz császár a Kr.u. 100-as években elfoglalta Dákiát
és a római császárság tartományává tette. Ez a román nacionalisták számára
nagyon fontos, a nemzetközi szakirodalomban is gyakran szereplő eredettör-
ténet, valójában viszont távolról sem igazolt történelmi tény. A mai Erdélyt
érintő nemzeti konfliktusok jelentős része ebből eredt, amelyekhez a következő
fejezetben visszatérek majd.

Erdély történelmét különböző kultúrák befolyásolták, amelyek keveréke tel-
jesen sajátságos nemzeti jelleget alakított ki. Ez nagyon különleges, mivel
eközben minden népcsoport megtartotta saját azonosságát. Erdélyben szűk lá-
tóhatáron belül külön létezhet olyan német, magyar és román falu is, amelyek
évszázadok óta ugyanott voltak. Az emberek a saját népcsoportjukból háza-
sodtak, gyereket szültek, éltek és haltak. Ez az oka annak, hogy a különböző
népcsoportok hovatartozása sok évszázad után is elhatárolt maradt. Ugyanak-
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Az 1980-as évek vége fele ijesztő hírek kezdtek terjengeni arról, hogy
Ceaușescu megkezdte az erdélyi magyar falvak felszámolását, ezáltal váro-
sokba és iparosodott szövetkezetekbe kényszerítve a lakosságukat. Ezeket a
vidékeket a hagyományos kisgazdasági földművelés és legeltetés jellemezte
és korábban az általános mezőgazdasági termelőszövetkezetesítés kevésbé volt
sikeres itt. A faluközösség a magyar falusi lakosság azonosságtudatának alap-
kövét jelentette, így a hagyományos falvak buldózerekkel való lerombolásának
a fenyegetése kegyetlen volt. A néprajzi és vallásos tolerancia Erdély történel-
mének több évszázada fontos része. Manapság nem sok európai tud erről, de
az akkor független erdélyi fejedelemség volt az első hely Európában, ahol az
1568-os tordai (Turda) országgyűlés elhatározta a vallásszabadságot, amit
aztán 1571-ben törvénybe is fektettek. Mindez most fenyegetetté vált. A törté-
nelem kegyelme révén az 1989-es év őszén és telén történt változások,
Ceaușescu rendszerének bukása meghiúsította a terveket. Ez megmentett az
utókor számára egy darab régi európai kultúrtörténetet, annak ellenére, hogy
később, mai modern globalizált korunkban is sok változás történt. Semmi sem
tart örökké a kultúrtörténetben és az az Erdély, ami akkor létezett mára már
nincs. De története tovább él, amíg az ember ápolja és emlékezik rá.

Erdély több szempontból különleges vidék. Ez részben az ott már évszáza-
dok óta egymás mellett élő különböző népcsoportoknak köszönhető, részben
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11.  ábra. Kilátás Havasalföld felé, a Déli-Kárpátok régi magyar határáról, Brassótól
(románul: Braşov, németül: Kronstadt) délnyugatra. Az író fényképe.
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A magyar Erdély – nagyon régi történelem

Azáltal, hogy Erdély az első világháborút követően Románia részévé vált,
több mint 1000 éves magyar uralom ért véget ezen a tájon. Magyarország a
háború legnagyobb vesztesei közé tartozott és a kettős Osztrák-Magyar Mo-
narchia megszűnte után, az 1920-as Trianoni Békeszerződés következménye-
ként nagy területekről kellett lemondania. A versailles-i kastélyparkban levő
Grand Trianon nevű palota, ahol egy évvel korábban a fő béketárgyalások foly-
tak, lett a névadója annak a békeszerződésnek, amely többek között Magyar-
országot a szomszéd országoktól elválasztó új határait is rögzítette. A Trianoni
Békeszerződés révén Magyarország elvesztette területének szinte kétharmadát,
amelyet Romániának valamint az újonnan létrejött államszerkezeteknek,
Csehszlovákiának és Jugoszláviának ítéltek. Egy kisebb részt jutott annak az
Ausztriának, ami még abból megmaradt. Ez teszi Trianont a modern európai
történelem egyik legkegyetlenebb békeszerződésévé, amely sokkal drákóiabb,
mint az ismertebb, a legyőzött Németország békefeltételeit meghatározó Ver-
sailles-i Békeszerződés. Abból kiindulva, hogy a versailles-i béke döntései
mennyire befolyásolták a Harmadik Birodalom kialakulását (és ezáltal a má-
sodik világháború borzalmait is) nem meglepő, hogy a trianoni szerződés mek-
kora csapást okozott Magyarországnak. Ez viszont sokkal kevésbé ismert a
világban és kevesen emlékeznek rá. Amikor a mai nyugat-európaiak megle-
pődnek azon, hogy milyen nagy szerepe van Magyarországon a nemzeti érzel-
meknek, ez leggyakrabban a történelmi ismeretek teljes hiányáról árulkodik.
A Trianoni Békeszerződés következményeinek és Közép-Európa korábbi ki-
nézetének ismeretében sok mai esemény válik érthetőbbé. 

Az első világháború Magyarország számára nemzeti tragédiában végződött,
és a második sem különbözött ettől. Az, hogy Magyarország a második világ-
háború alkalmával ismét szövetségre lépett Németországgal részben a korábbi
kulturális kapcsolat miatt, részben pedig annak a reményében történt, hogy el-
veszett országrészeket visszakapjon, főleg az erdélyi részeket. Ez néhány rövid
évre be is következett, 1940-44 között, amikor Erdély bizonyos részeit német
segítséggel visszacsatolták Magyarországhoz, de ez rövid történelmi zárójel
maradt. Románia, Magyarországgal ellentétben mindkét világháborút követően
jól járt területi szempontból, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy
mindkét háború végén taktikusan átállt, így 1945-ben is. Így a második világ-
háborút követően megerősítették a Trianoni Békeszerződés határait, ennek a
következményeire viszont kevesen figyeltek fel Magyarország határain kívül.
Mindemellett ezek az Európát hosszú időn keresztül jellemző kommunista dik-
tatúrák, a vasfüggöny és a hidegháború árnyékába is kerültek. A magyarok szá-
mára viszont azt eredményezte, hogy több millió lakos továbbra is az
anyaországtól elválasztva él. Ma a világon körülbelül 14 millióan beszélnek
magyarul, akikből szűk 10 millió él Magyarországon. A nyelvet rendszerint a
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kor a mindennapi gyakorlati együttélésnek nagy jelentősége volt, főleg a ke-
reskedelem és a cserén alapuló kézművesség által. Így egy erdélyi azonosság
is párhuzamosan kialakult, amelyben éppen a különböző etnikai népcsoportok
együttműködése a megkülönböztető jelleg. Ez a teljesen sajátságos nemzeti
tulajdonság áll Erdély történelmi jellegének a középpontjában, amelyben a
nyelvi és kulturális hovatartozás felett érzett büszkeség az együvé tartozás ér-
zésével keveredik. A történelemnek ez a része bizonyítja, hogy itt többnyelvű
társadalom alakult ki, s ezt az is tükrözi, hogy a legtöbb erdélyi településnek
négy – magyar, német, szász és román – nyelven van nagyon régi neve. A szász
csupán régies német nyelvjárás, sok saját szóval és kifejezéssel, ami nem azo-
nos az irodalmibb német nyelvvel, amelyet például az osztrák felsőbb osztály
használt a Habsburg birodalomban.
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magyar nyelv közti sajátos rokonság tanulmányozásának az úttörője. Az 1770-
es években egy norvégiai kutatóútja során tanulmányozta a magyar és számi
nyelvek (és ezek között a finn) közti párhuzamokat. A finn és magyar nyelvek
közti hasonlóság több szóban is kitűnik, például víz vesi, a vér veri, a kéz käsi
és a meny miniä finnül. A magyart hosszú ideig a finn távoli ágának tartották,
ebből származik a finn-ugor nyelvek elnevezés. Ma a legtöbb kutató az ugort
csak külön ágként, a finn nyelv távoli rokonaként tartja számon, egy, az Urál
környékén fekvő közös származási hellyel. A magyar legközelebbi rokonainak
tartott ugor nyelvek az Uráltól keletre, az Ob folyó mentén beszélt osztyák és
a vogul. Itt van ma az orosz államszövetségben a Hanti-Manysinak (Osztyák-
Vogul) nevezett autonóm terület, ahol körülbelül 12 000-en osztyák (hanti),
3000-en pedig vogul (manysi) nyelven beszélnek. Úgy tűnik, a magyar nyelv
nagy utat tett meg uráli őshazájából és ezáltal sok befolyás érte, nem kevéssé
a közép-ázsiai sztyeppén a török népcsoportok révén, de a szláv és germán
nyelvek is nyomokat hagytak benne. Későbbi kölcsönszavai a latinból is szár-
maznak, meg az oszmán birodalomban beszélt török nyelvből. A török nyelvek
tehát erősen befolyásolták a magyart, méghozzá annyira, hogy egyes kutatók
szerint a magyar nyelvet inkább a török nyelvcsoporthoz kellene sorolni
(Palme, 2017, 45. oldal). 

A Trianoni Békeszerződés következményeképpen a szomszéd országokban
magyar kisebbségek élnek. A területek elvesztését nagy megrázkódtatásként
élték meg egyaránt a magyar nemzeti államban élő magyarok, meg azok is,
akik más országokba kerültek. Magyar szempontból megismétlődése volt ez
az országot évszázadok folyamán sújtó nemzeti igazságtalanságoknak: először
az oszmán hódítás, később a Habsburg uralom, majd az első világháború sors-
csapása, aztán újabb megaláztatás a második világháború után, mindezeket kö-
vetően pedig több évtizednyi kommunista önkényuralom. Főleg Erdélynek az
elvesztése volt súlyos csapás, amelyet Svédországnak az 1809-es, Finnország
elvesztését követő hangulatához lehet hasonlítani, amire az érintett témán kí-
vüli történészkörökben nagyon kevesen emlékeznek. Finnország akkor 600
éve volt Svédországnak része és mind a mai napig nagy svéd kisebbsége van,
ami akkor, a XIX. század elején jóval nagyobb volt. Néprajzi és nyelvi keve-
redésével ehhez hasonlítható Erdélynek és Magyarországnak a története, csak
majdnem egy évszázaddal később történt. Mivel e sorok írója svéd, ezek a ha-
sonlóságok különösen feltűntek neki. Erdély már a IX. századi honfoglalás
révén magyar hatalom alá került és ezt követően a hatalmon levő osztály főként
magyar maradt. De messze nem minden erdélyi magyar tartozott a felső osz-
tályhoz. Legtöbbjük földműves, állattenyésztő vagy kézműves volt, bizonyos
területeken a magyarok voltak többségben, és vannak még ma is, pont, mint
Finnországban a svédek.

Az erdélyi magyar kisebbségnek legnagyobb csoportja székelynek tartja
magát. Székelyföldön való megtelepedésüknek más magyar csoportoknál ko-
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finn-ugor nyelvcsoport ugor-ágához szokták csoportosítani. A jelenlegi tudo-
mányos elméletek szerint a nyelv a Kárpát-térség magyar honfoglalásának ko-
rából származik, amely a Kr.u. 895 és 905 közötti 10 éves időszakasz alatt
ment végbe (l. Róna-Tas, 1999).

Példák vannak arra, hogy a különböző finn-ugor nyelvek közötti hasonló-
ságokra már az északi viking korszakban felfigyeltek, legalábbis a karél és a
számi-nyelvekkel kapcsolatosan. Mivel Svédország és Finnország több mint
600 évig, legalábbis a XIII. század elejétől az 1809-es orosz hódításig egy or-
szág volt, ezekben sok korai kutatómunkát folytattak. Georg Stiernhielm
(1598-1672), svéd költő 1671-ben kimutatta az észt, számi és finn nyelvek kö-
zötti rokonságot, valamint a távoli kapcsolatukat a magyarral. 1730-ban Philip
Johan von Strahlenberg (1676-1747) rendszerezte legelőször a finn-ugor nyel-
veket, amelyet August Ludwig von Schlözer (1735-1809), német történész fej-
lesztett tovább 1770-ben (Collinder, 1962, 42-43. oldal). Sajnovics János
(1733-1785) magyar jezsuita pap és csillagász volt az északi finn nyelvek és a
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12.  ábra. Térkép, amelyen az osztrák-magyar birodalom különböző nemzetiségei látha-
tók, közvetlenül az első világháború kitörése előtt, és amelyen a birodalom 1920-as ha-

tárai pirossal vannak feltüntetve. Az alaptérkép az 1911-es kiadású „Historical
Atlas”-ból származik, William R. Shepherd műve. A Wikimedia commons-ból.
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a magyar középkori krónikák hitelességét. Munkája ősi DNS-eknek a genetikai
vizsgálatáról szól, amit még néhány évvel korábban is teljesen lehetetlen volt
elvégezni. Az eredmények bizonyítják, hogy a magyar honfoglalás nem egy
finn-ugor népnek a bevándorlása volt; a finn-ugor nyelvnek az eredeti földrajzi
területéről származó genetikai öröksége nagyon halványnak tűnik. A disszer-
táció alapját képező úttörő kutatásnak az eredményei a nemzetközi Molecular
Genetics and Genomics című genetikai folyóiratban is megjelentek (Nepa-
ráczki et al, 2017). Az eredmények egy, a mai Magyarország északkeleti ré-
szén, Karosban feltárt, a 900-as évek alatt használt kisebb temető személyi
maradványainak vizsgálatán alapulnak. A sírokban a magyar honfoglalás utáni,
későbbi befolyásoktól mentes első generáció maradványai feküdtek.

Neparáczki doktori disszertációjában bemutatja, hogy a magyarok genetikai
örökségének csaknem fele az őskori, kínai források által Xiongnu-nak nevezett
háborús hagyományokkal élő közép-ázsiai ősi néphez vezethető vissza, akiket
a hunok legvalószínűbb őseiként tartanak számon. A honfoglalók genetikai
örökségének nagy része hasonlóságot mutat a skandinávokkal és németekkel
is, ami valószínűleg a keleti gótokkal hozható összefüggésbe. Ez a germán nép
élt a 300- és 400-as években a hun támadások idején Délkelet-Európában, s
akiknek aztán nagy csoportjai csatlakoztak a hunokhoz és idővel beléjük ol-
vadtak. Így mindkét genetikai eredet a középkori krónikák adatait támasztja
alá, amelyekben a hunok kétséget kizáróan a magyarok őseiként szerepelnek.
A magyar törzsek tehát mindenképpen a hunoktól és szövetséges népeiktől
származhatnak, éppúgy, ahogy székelyek is élhettek Erdélyben a hunok a 300-
as és 400-as évek körüli első háborúi óta. Amit viszont ezek a genetikai tanul-
mányok nem igazolnak, az a feltételezett Urál körüli területről való nyelvi
eredet. Léteznek bizonyos erre utaló jelek, de nem nagyon erősek. Feltételez-
hető, hogy a nyelvi összetartozás nem közvetlen és már jóval a magyar törzs-
szövetség 800-as évekbeli létrejötte előtt vették át a finn-ugor nyelvet.

Lehetséges, hogy a magyar honfoglalók tudatában voltak annak, hogy rész-
ben különböző népcsoportoktól származtak. Még senki sem tudja pontosan,
hogy az Árpád hét magyar törzsének származásáról szóló adatok honnan szár-
maznak, és hogy ezeknek mi volt a jelentősége. Ezek valóban hét, részben vi-
szonylag különböző genetikai populációt képviseltek, vagy csak hét törzsi
csoportot egyazon a populáción belül? Erre a kérdésre csak további, kifino-
multabb vizsgálatok adhatnak választ. A DNS vizsgálatának gyors fejlődését
látva ezek a kutatási módszerek valószínűleg nem a túl távoli jövőben vannak.

Minden jel arra mutat, hogy a honfoglalók úri osztályának legnagyobb része
magyarul beszélt, ami révén a nyelv nagyon gyorsan terjedt. A magyar a ve-
zérek anyanyelve volt abban az időben, így aztán a magyar nyelv vált uralko-
dóvá minden általuk elfoglalt területen. Így lett minden magyarnak az
anyanyelve, azoké, akik a magyar honfoglaláskor kerültek erre a tájra és azoké
is, akik már a korábban elfoglalt területek lakosai voltak. Ez azt jelenti, hogy
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rábbi történelemére hivatkoznak; középkori források szerint már a 800-as évek-
ben jelen voltak Erdély keleti részein, amikor a magyar honfoglalás megtörtént.
A XII. században írt Gesta Hungarorum történelmi krónika külön említi a szé-
kelyeket, és ezt néha úgy értelmezik, hogy Erdély keleti részeibe nem csak egy
alkalommal vándoroltak be magyar nyelvet beszélő csoportok. Amikor a kró-
nikát a XII. században megírták, a székelyek már Erdély keleti részeinek lete-
lepedett határőrei voltak és már akkor különállóknak számítottak. A székely
nyelv teljesen magyar, kulturális szempontból viszont sokban különbözik ettől
és sok jellegzetességet mutat. Hagyományaik és legendáik szerint a székelyek
Attilától és a hunoktól származnak, attól a keleti sztyeppékről származó lovas-
néptől, amely a Kr.u. 300-as és 400-as években elfoglalta Európa nagy részeit.
Az ekkori keresztény rómaiak Attilát Isten ostorának hívták, és csak minden
erejük összevonásával sikerült ellenállniuk a hadseregének. A történelem során
Magyarországot leszámítva egész Európában kegyetlen és gonosz személynek
tekintették ezt a hadúrt. Magyarországon nagyrészt másképpen viszonyulnak
hozzá és ráadásul az Attila még mindig népszerű keresztnév. A hunok szárma-
zása önmagában vitatott, ám a székelységgel való rokonságuk egyáltalán nem
elképzelhetetlen, annak ellenére, hogy a kutatói társadalom gyakran kétségbe
vonja ezt a gondolatot. Nem tudható, hogy mit rejt a jövő ezzel a témával kap-
csolatosan, és a fennmaradt régi DNS1 új kutatásának eredményei napjainkban
már új megvilágításba állítják a kérdést. Nem ez lenne az első régészeti kérdés,
amit ez a kutatási módszer forradalmasít, és elkopottnak tartott régészeti el-
méleteket állít részben vissza. Az utóbbi években már megtörtént ez azzal a
kérdéssel kapcsolatosan, hogy kik voltak Európának az első földművelői és,
hogy valószínűleg mi módon terjedtek el az indoeurópai nyelvek (Lazaridis et
al, 2014; Allentoft et al, 2015; Haak et al, 2015).

Az írónak mindig is az volt a meggyőződése, hogy a népi hagyományokat
komolyan, de természetesen egészséges kétkedéssel is kell értelmezni. Egy
forrást – legalábbis ha más nincs kéznél – teljesen használhatatlanként elvetni,
csupán mert nincs rá kétségtelen bizonyíték, mindig elvetendőnek tartotta. Ha
valamit nem lehet teljesen bizonyítani, önmagában nem cáfolat, annak ellenére,
hogy sok kutató a forrás túlzásba vitt kritikájának nevében épp erről szeretne
mindenkit meggyőzni. Legendák és hagyományok is tartalmazhatnak fontos
nyomokat és jelzéseket, amelyeket különösen fontos megvizsgálni a különben
minden más kiindulópontot nélkülöző esetekben. Nagyon távol áll ez attól,
hogy az ember szó szerint hisz bennük. A magyar honfoglalók genetikai eredete
igaz, hogy nincs teljes egészében feltérképezve, de egy része már ma leolvas-
ható korábbi DNS-vizsgálatokból. 

A szegedi Neparáczki Endre genetikus doktori disszertációjában (2017) na-
gyon érdekes új eredményeket mutatott be, amelyek egyszeriből megnövelték
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1 DNS – dezoxiribonukleinsav, a genetikai információt hordozó összetett molekula
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Azt gondolná az ember a mai unióban élő Európában, amelynek Románia
is tagja és a kisebbségekre és regionális különbözőségekre sok figyelem irá-
nyul, hogy a területi önkormányzat méltányos az erdélyi magyarok számára
azokon a területeken, amelyeken akkora többségben vannak. Ez viszont nem
így van és ennek a háttere bizonyára arra a régi konfliktusra vezethető vissza,
hogy tulajdonképpen kinek van őslakos-joga Erdély területén. Ez nagyon ér-
zékeny pont Magyarország számára a trianoni béke megrázkódtató emlékeivel,
de ugyanakkor Románia számára is. 1952. és 1968. között a magyar anyanyel-
vűek számára létezett Erdélyben egy önrendelkezéssel bíró tartomány a Szé-
kelyföldön, de ezt később a Ceauşescu rendszere megszüntette. Az utóbbi
években a székelyeknek egy része azért küzd, hogy egy hasonló régiót hozza-
nak ismét létre, olyan mintára, mint például Katalónia önkormányzatú tarto-
mánya Spanyolországban. A figyelem középpontjában álló katalóniai és
bizonyos más európai régiókban is létező függetlenségi törekvések valószínű-
leg igen ijesztőek a román kormány számára, s ez végső soron a székelyeket
sújtja. 2012 óta, évente március 10-én több ezer magyar nemzetiségű ember
tüntet Marosvásárhelyen (Târgu Mureş), az egyik legnagyobb régi magyar vá-
rosban az önálló régió megalapításáért. Március tizedike az évfordulója annak
a három székely 1854-es marosvásárhelyi kivégzésének, akik nemzeti függet-
lenséget próbáltak kivívni, akkor az osztrák hatalomtól. 
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magyarul kezdtek beszélni az őskori Kárpát-medencében élő népek leszárma-
zottai is, akik genetikai öröksége részben a Torma Zsófia által felfedezett és
vizsgált kőkorszaki kultúrákig vezethető vissza. A magyar nyelv maga is be-
folyásolódott, vonásokat vett át azokból a nyelvekből, amelyeket azokon a te-
rületeken beszéltek, ahol a magyarok áthaladtak. Hogy egészen biztosak
lehessünk abban, hogy milyen népcsoportokról van elsősorban szó, több magas
felbontású DNS-vizsgálatra van szükség, főleg azért, hogy feltérképezhető le-
gyen azoknak az egyéb népcsoportoknak a DNS-e, akik a területen keresztül-
vonultak, többek közt az avaroké és szarmatáké. Ha a mai magyarok genetikai
vizsgálatait vesszük figyelembe, akkor tisztán látható, hogy a magyar honfog-
lalók csupán egyikét képviselték a magyar nemzet kialakulása fő összetevői-
nek. 

A középkorban a magyar király mindenkori határvédőknek használta a szé-
kelyeket, a keleti sztyeppék irányából újonnan érkező, határt fenyegető külön-
böző lovasnépekkel szemben. Az idegen népek ismétlődő támadásai elleni
védelem szükségessége révén jöttek létre a templomokat körülvevő, a falvak
lakossága számára tároló helyekkel és óvóhelyekkel ellátott vastag falakból
álló, Erdélyre jellemző templomerődítmények. A székelyek, mint határvédők
kiemelt szerephez jutottak, bizonyos kiváltságokkal és kapcsolódó kötelessé-
gekkel. A középkori Európában a létező legjobb katonákként tartották őket szá-
mon. Határvédő szerepük egészen 1764-ig megmaradt, de egy olyan sorscsapás
révén szűnt meg, amelyre mind a mai napig emlékeznek. A székelyek úgy tar-
tották, hogy állomásozó határőrökként teljesíthetik katonai kötelezettségüket
és nem voltak elszánva arra, hogy idegenbe menjenek harcolni, amit az oszt-
rákok ebben az időben követeltek tőlük. Az osztrákok tárgyalást ajánlottak a
székelyeknek, de végül csapdába csalták őket. Madéfalvánál (románul: Sicu-
leni) a fölényben levő osztrák seregek megtámadták őket és 200 székelyt meg-
öltek. A mai napig áll ott egy, a székelyek számára nagy nemzeti jelentőséggel
bíró emlékmű. A tömeggyilkosságot követően sok székely keletre menekült és
a moldvai határ másik oldalán telepedett le, amely terület akkor a török uralom
alatt volt. A legtöbben viszont még mindig Erdély keleti részén élnek, ahol
több területen többségi népcsoportot képviselnek. Hargita megyében, a széke-
lyek egyik legfontosabb régiójában a lakosságnak több mint 80 százaléka szé-
kely, így a 40 000-nél is több lakosú Csíkszeredában (románul: Miercurea Ciuc,
németül Szeklerburg), a megyeszékhelyen is. A szomszédos megyében, Ko-
vásznában (románul: Covasna) is túlnyomó a magyar többség. A megyeszék-
helyen, Sepsiszentgyörgyön (Sfântu Gheorghe) a bő 54 000 lakosból csaknem
77 százalék magyar anyanyelvű. Hargita megyében több falu lakosságának 95
százaléka, vagy ennél is több magyar, például Csíkszentgyörgyön (Ciucsân-
georgiu) a több mint 4700 lakosnak 98 százaléka magyar anyanyelvű, és Csík-
karcfalván (Cârța) a bő 2600 lakosnak több mint 99 százaléka még mindig
kizárólag magyarul beszél.
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13.  ábra. Az 1764-es madéfalvi (Siculeni) tömeggyilkosság (Siculicidium) emlékműve
mindmáig nagy jelentőségű nemzeti emlékhelye a székelyeknek. Fénykép: Christo. A Wi-

kimedia commons-ból.
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jobban megőrzött néphittel és néphagyománnyal kapcsolatos adatot jegyezték
le. Karéliával ellentétben, ahonnan a finn lakosság legnagyobb részét a máso-
dik világháború vége fele nyugatra, Finnországba menekítették, a legtöbb ma-
gyar Erdélyben maradt. Sokan még mindig arról álmodnak, hogy a terület
egyszer ismét Magyarországhoz fog tartozni, amit viszont megnehezítene,
hogy Erdély egészében manapság több, mind kétszer annyi román lakik, mint
magyar.

Egy másik hagyományos népcsoport, amely sok ideig lakott Erdélyben, de
legnagyobb része az utóbbi évtizedek során eltűnt, a német, az úgynevezett
szász lakosság. A németek történetének háttere kevésbé bonyolult Erdélyben,
legalábbis a letelepedés korát tekintve. Ismert, hogy az első németek a XII.
század során kerületek erre a területre, valószínűleg Németország nyugati ré-
széből, a Rajna vidékéről, valamint Elzászból (Alsace). Leszármazottaikat szá-
szoknak nevezik és ők képviselték a legnagyobb német kisebbséget Erdélyben,
viszont semmi közük sincs Sachen (Szászország) német közösségi államhoz.
A szász elnevezés egész egyszerűen egy régebbi szó, aminek általános jelentése
„német”. Hogy miért vándoroltak be Erdélybe, amit németül Siebenbürgennek
hívnak, az részben még mindig rejtély. Elképzelhető, hogy árvizek és az éhín-
ség kényszerítette el őket a Rajna vidékéről, ahonnan sokan állítják, hogy szár-
maztak, de az is lehet, hogy egy jobb és szabadabb élet gondolata volt a vonzó.
Mindenesetre a magyar király felajánlotta nekik, hogy Erdélyben saját törvé-
nyekkel és jogokkal rendelkező szabad parasztokként és polgárokként teleped-
jenek le, hogy kereskedelmet és kézművességet folytathassanak. A németek
középkori városi kultúrát hoztak magukkal és a XII. század közepétől körül-
belül 1300-ig kialakult Erdély legfontosabb városainak többike: Hermannstadt
(Szeben/Sibiu), Kronstadt (Brassó/Braşov), Klausenburg (Kolozsvár/Cluj),
Schässburg (Segesvár/Sighişoara), Mediasch (Meggyes/Mediaş), Bistritz
(Beszterce/Bistriţa) és Mühlbach (Szászsebes/Sebeş). Különböző elméletek lé-
teznek a Siebenbürgen név („Hét vár”) eredetéről, de a leginkább elfogadott
értelmezés szerint a név erre a hét német városra utal. 

Egyike ezeknek a középkori városoknak, Klausenburg, idővel a magyar kul-
túra igazi fővárosává és Erdély legnagyobb városává vált. Magyarul Kolozs-
várnak hívják, románul pedig Cluj-nak, gyakran a Napoca csatolmánnyal, mely
arra a dák-római településre utal, ami az időszámításunk kezdetén létezett azon
a helyen. A függelék közelmúltbeli, egy román módja a régi dák-római örökség
kihangsúlyozásának. A hagyományos román név egyszerűen Cluj, amely a
német és magyar nevekből alakult ki. Kolozsváron a többi középkori várostól
különbözően nem a német lakosság aránya volt a legnagyobb. Az első világ-
háború kezdetéig a város túlnyomó részben magyar volt, több mint 80 száza-
léka a 1910-es népszámlálás szerinti hatvan ezret meghaladó lakosságnak. Ma
Kolozsvár Romániának második városa, bő 324 000 lakossal. A 2011-es nép-
számlálás szerint a magyarok aránya 15 százalékra csökkent, annak ellenére,
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Erdély korai történelme régóta elmérgesedett téma Romániában. Anyanyel-
vük miatt a románok úgy tartják, hogy kulturális örökségük a római Dákia tar-
tomány korába vezethető vissza, és hogy ők az örökösei a rómaiaknak és a
Kr.u. 106-os római hódítás előtt létezett dák birodalomnak. Román történészek
úgy vélik, hogy a dák lakosság gyorsan beolvadt a rómaiakba és a rómaiak
visszavonulása idején, Kr.u. 274-ben teljesen latin volt. Ezek az elrómaiasodott
dákok ezt követően állítólag a Déli Kárpátokban és Erdély egyes részein élték
túl azokat a sötét évszázadokat, amelyek alatt a keleti gótok, hunok, gepidák,
avarok, és végül a magyarok áthaladtak a területen. Főleg Ceauseșcu ideje alatt
tartották nagy becsben ezt az elméletet, de még a mai napig él. A magyar és
német örökséget elhalványították vagy teljesen letagadták, a középkortól szá-
mítható minden kézzelfogható kultúrtörténet ellenére. A magyar és német fel-
fogás a terület kora középkori történelméről, amely nem utolsósorban abból
indul ki, hogy több erdélyi magyar és német helységnévnek tulajdonképpen
korábbi bizonyítéka van, mint a román neveknek, gyakran különbözik a román
elmélettől. Kétségesnek tartják annak a valószínűségét, hogy egy elrómaiaso-
dott dák lakosság „elrejtőzve” több évszázadon keresztül túlélhetett. Egy másik
lehetséges változat az, hogy latin nyelvű lakosság délebbre maradt meg, ahol
a római befolyás hosszabb ideig tartott, és hogy a román anyanyelvű lakosság
Erdélyben középkori jelenség.

Ennek a könyvnek a főszereplője, Torma Zsófia, saját korában megkérdő-
jelezte a románok római örökségét és úgy tartotta, hogy más a történetük. Vé-
leménye szerint azoktól a trák törzsektől származtak, amelyek két alkalommal
telepedtek le Erdélyben, és bizonyos őskori, valamint az általa tanulmányozott
kőkorszaki kultúrából származó örökségük volt. Szerinte viszont a második
migrációs hullám a középkorban történt, 1200. körül, mikor az úgynevezett
„rumâni” (havasalföldiek) bevándoroltak délről, a mai Bulgáriából, a Dunától
délre fekvő területekről. Ebben az esetben a latin nyelvet Erdélybe azok az el-
rómaiasodott népek hozták magukkal, akik a Dákiánál sokkal hosszabb ideig
római fennhatóság alatt maradt régiókban éltek (Torma, 1883, 481-82. oldal;
Coltofean, 2017, 342. oldal). A legrégebbi örökséget Torma Zsófia szerint tehát
az erdélyi kőkorszaki kultúrákhoz és ezáltal a közel-keleti fejlett kultúrákhoz
lehet visszavezetni, de ezt arra a székely falusi lakosságra is érvényesnek te-
kintette, amely nagyon érdekelte. Ezek az ötletek képezhették annak a hátterét,
hogy Zsófiát sokan akadályozták élete során, mivel elméletei annyira ütköztek
több tábornak a soviniszta nacionalizmusával. Az „Ethnographishe Analogien”
című könyvének utolsó bekezdéseiből is megállapítható, hogy fontos feladat-
nak tartotta megpróbálkozni a különböző csoportok egyesítésével és csökken-
teni a köztük fennálló ellentéteket (Torma, 1894, 75-76. oldal).

Sok magyar számára a nemzet fejlődése szempontjából még mindig különös
fontossága van Erdélynek, amely a sok finn számára jelentős Karéliához ha-
sonlítható, egy olyan területhez, amely háború során veszett el, s ahol a leg-
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setre ott maradtak miután a rendi lovagok eltűntek, és településeik virágoztak
a következő évszázadok folyamán. 

Annak ellenére, hogy több mint 800 éves időszak telt el amióta a német be-
vándorlás megkezdődött, azok a szászok, akik a területen laktak, egészen a
1990-es évek elejéig a legnagyobb mértékben németek maradtak nyelvi és kul-
turális szempontból is. Más népcsoportok által körülvett kisebbségként saját
nyelvük és kultúrájuk egyfajta „anyaföldet” képviselt. A szász egy ősrégi úgy-
nevezett alnémet nyelvjárás, amely különös módon emlékeztet olykor a svédre.
Az építészet, akárcsak a nyelv, a szász területekre jellemző konzervatív vonás.
Pont olyan volt egy német faluba vagy városba látogatni Erdélyben, mint egye-
nesen a Grimm-testvérek egyik meséjébe lépni. Mostanára valóban mesévé
vált, minekután a Németországba történő kivándorlás kiürítette a falvak és vá-
rosok német lakosait. A házak még állnak ott, de manapság nehéz német nyelvű
közösséget találni, pedig ez nemrégiben még hétköznapi volt. A német lakos-
ságnak, amely korábban közel fél millió emberből állt, most már nem több
mint tizede él Erdélyben, s legnagyobb része idős emberekből áll. A szászokon
kívül léteztek egyéb német kisebbségi csoportok is. Már a középkorban osztrák
hegylakó népcsoportok és kézművesek vándoroltak be ide. Az úgynevezett
svábok, akik Ausztriából jöttek a XVIII. század során, Erdélyben és a szom-
szédos Bánságban is letelepedtek. Ugyanabban az időben néhány szudéta-
német csoport is érkezett Erdélybe, a mai Csehország nyugati részéhez tartozó
területekről.

A németeken és magyarokon kívül, akik a legnagyobb kisebbségi népcso-
portot képviselik, léteztek vallon valamint orosz, örmény, görög, zsidó és török
csoportok is. A romák nagy csoportot képviselnek Erdélyben, akárcsak a mai
Románia egyéb részein is. A cigány szót, különböző európai nyelvek megfe-
lelőivel együtt manapság lebecsmérlőnek tartják és a roma népnevet, más nyel-
vek megfelelőivel gyakrabban használják. A szó romani nyelven, amelyet
valamilyen változatban sok roma beszél, egész egyszerűen „embert” jelent. A
romani egyike az indoeurópai nyelveknek, közeli rokona az őskori indiai
szanszkrit-nyelvnek, és így rokona a többi Ázsiában és Európában beszélt in-
doeurópai nyelvnek is. A romák legnagyobb valószínűséggel Indiából szár-
maznak, ahonnan több mint egy évezred óta vándoroltak ki, amit ma több
DNS-vizsgálat is világosan tükröz (többek között Rai et al, 2012). Egy elmélet
szerint ez India egyes részeinek iszlám hódításával kapcsolatosan történt, ami-
kor a romák a hindu fejedelmek parancsára részt vettek a muzulmán hódítók
ellen vívott hadjáratokban. A háborúban elszenvedett vereség vált a bizonyos
szempontból mindmáig folytatódó népvándorlás kezdetévé. Az évszázadok
során a romák különböző környezetekben éltek, különböző népcsoportok kö-
zött, ami nyelvükben és hagyományaikban tükröződik. A cigány szó a görög
atsinganosból származik, aminek jelentése körülbelül „azok, akik senki mással
nem akarnak kapcsolatot”. Az, hogy a romák olyan erősen ragaszkodtak saját
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hogy szám szerint majdnem pont ugyanannyi magyar lakik itt, mint a kettős
monarchia végén. A románok létszáma viszont többször megsokszorozódott.

A XIII. század eleji német befolyás növekedésének, amikor több város jött
létre, egyik oka az, hogy II. Endre magyar király több német lovagrendet hívott
az országba. Az után történt ez, hogy az úgynevezett német lovagrendet, a ke-
resztes hadjáratok miatt létrejött lovagrendek egyikét kiűzték a Szentföldről
miután a harmadik keresztes hadjárat kudarcba fúlt. 1211-ben kijelöltek a lo-
vagrendnek Erdély délkeleti sarkában, Brassó környékén egy földterületet. A
város fontos védelmi pont volt és a németek letelepedési területeinek egyikében
központtá vált. A keresztesek gyors ütemben több erős erődítményt hoztak létre
a várost övező környéken, többek közt Marienburgot (Barcaföldvár/Feldioara)
és Dietrichsteint (Törcsvár/Bran); ez utóbbit manapság gyakran teljesen hibá-
san „Drakula kastélyának” nevezik. A német lovagrend jelenléte ezen a terü-
leten viszont rövid ideig tartott. Endre király nyugtalanul figyelte a lovagrend
részéről sejtett függetlenségi törekvést. Nem volt a magyarok érdeke egy füg-
getlen lovagrendi államalakulat és emiatt a lovagokat már 1225-ben kitiltották
a területről. Ez lett tulajdonképpen az igazi oka a német lovagrend megjelené-
sének a Balti tenger partján. Itt egy újabb és ismertebb Marienburgot (Malbork
mai Lengyelországban) alapítottak a keresztes hadjáratok kiindulópontjának,
és hogy lehetőséget teremtsenek a balti területen való terjeszkedésre. A német
lovagrend erős katonai államot hozott létre, amely részben a porosz birodalom
elődje volt, később pedig a XIX. században Bismark által egyesített Németor-
szág eredete. A siebenbürgeni/erdélyi német polgárok és parasztok mindene-
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14.  ábra. Kolozsvár (románul Cluj, németül Klausenburg), a magyarok kulturális fővá-
rosa Erdélyben, Joris Hoefnagel rézmetszete 1617-ből. A Wikimedia commons-ból.
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A független Erdély és visszaút Magyarországhoz

Több évszázadon keresztül az oszmán birodalom fenyegetése határozta meg
Európának nagy részeit. A küzdelemnek nem volt csupán politikai és harcászati
vetülete, hanem keresztények és muzulmánok közötti vallásháború is volt.
1453-ban II. Mehmed szultán ostromoló hadai nyomása következtében elesett
Konstantinápoly, a kereszténység szimbolikus szempontból egyik legfontosabb
erődítménye. Ezáltal a kétezer éves régi római birodalom utolsó maradványait
is legyőzték.

Konstantinápoly elestekor Európa délkeleti részei már évtizedek óta török
uralom alatt voltak. Bulgária már 1393-ban török tartománnyá lett. Keserves
harc volt, a török erők gyakran legyőzhetetleneknek bizonyultak, annak elle-
nére, hogy kiváló ellenfelek szálltak velük szembe, például Hunyadi János ma-
gyar hadúr és Vlad Țepes havasalföldi fejedelem (Drakula). Konstantinápoly
meghódítója, II. Mehmed, uralkodása alatt jelentősen növelte az oszmán biro-
dalmat és nagy területeket foglalt el a Balkánon, Anatóliában, sőt a Fekete-
tengertől északra is. Szerbiát 1427-ben legyőzték, annak ellenére, hogy ezt
követően Nándorfehérvár (Belgrad) még hosszú ideig ellenállt. Legendássá
vált az 1456-os ostrom, amikor Hunyadi János parancsnoksága alatt egy vegyes
magyar, szerb és behívott keresztesekből álló hadsereg védte az akkori magyar
várost. Minden esélytelenség ellenére Hunyadi hada győzött és elűzte a terü-
letről az oszmánokat. II. Mehmed szultán, aki a csatában megsérült, ezek után
lemondott a város újabb ostromairól és a török támadások Magyarország ellen
több mint 70 éven keresztül elmaradtak.

Az oszmán birodalom csúcspontját „a fenséges” I. Szulejmán szultán hosszú
uralkodása alatt, 1520-1566 között érte el. Szulejmán tovább tágította a biro-
dalom határait, Közép-Keleten, Észak-Afrikában és a Balkánon is, ahol végül
1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt (Belgrad). Ezt követően Szulejmán erejét
döntő csapásra vezényelte a magyar királyság ellen és 1526-ban megtámadta
egy hatalmas, állítólag 100 000 emberből álló, alaposan felszerelt hadsereggel.
A támadás ellen a cseh-magyar II. Lajos király nagyrészt berendelt parasztok-
ból és kisebb számú német zsoldosból álló hadsereget állított, amelynek lét-
száma legfeljebb negyede volt a török haderőnek. A Magyarország déli részén,
Mohács közelében lezajló csata elkeseredetten ádáz volt, de katasztrófával ért
véget. A király, hét püspök, több száz nemes és valószínűleg csaknem 10 000
parasztkatona maradt a csatatéren. Ez megsemmisítő volt Magyarország szá-
mára és a távoli jövőre is kiható következményekkel járt. A csata után a túlélő
nemesek nagy része a győztes török szultán beleegyezésével Szapolyai Jánost,
Erdély fejedelmét választotta meg Magyarország királyának, I. János néven.
De közel sem a teljes magyar nemesség volt elégedett ezzel a döntéssel, hanem
egy más csoport ellenjelöltet, Habsburg Ferdinándot választotta meg, akit
1558-ban német-római császárrá is megkoronáztak, I. Ferdinánd néven. Fer-
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kultúrájukhoz és életelveikhez, és hogy saját csoportjukon belül maradtak, fő
okai annak, hogy még mindig különálló népként léteznek. Ugyanakkor annak
a kölcsönös bizalmatlanságnak is része, ami a különböző országok többségi
lakosai és a romák közt kialakult. A zsidókhoz hasonlóan különböző történelmi
korszakokban kiutasították őket egyes európai országokból vagy bizonyos ese-
tekben meg is gyilkolták őket. Erdélyben, akár Havasalföldön és Moldvában
egészen a XIX. század közepéig rabságban és jobbágyként tartották őket kü-
lönböző földesurak.
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nak és jogutódjának, II. Miksának érdekében. Lemondott birodalmának nyu-
gati, a mai Magyarország keleti és északkeleti területein fekvő részeiről is,
amelyek ezt követően a Részek (latinul: Partium) néven váltak ismertté. Erdély
II. János2 kormányzása alatt maradt, aki az Erdély fejedelme címet kapta, ame-
lyet utána több mint 100 éven keresztül használtak Erdély kormányzóinak meg-
nevezéseként. 

Ily módon, nehéz politikai kötéltánc révén, sikerült Erdélynek megúsznia a
török erők közvetlen hódítását. A terület önálló fejedelemség lett, de adóköte-
lezettsége volt a török szultánnal szemben. Ez a látszólag tisztességtelen szö-
vetség természetesen nagy bizalmatlanságot keltett a többi keresztény
országban, de ennek ellenére sikerült azokkal is viszonylag barátságos kap-
csolatokat kialakítani. Ez tulajdonképpen kulturális és vallási szempontokból
is békés és termékeny szakasznak a kezdetét jelentette Erdély történelmében.
A vallásszabadság, amelyet 1571-ben alkotmányban is rögzítettek, példa nél-
küli jelenség volt az akkori európai államokban és Erdély figyelemreméltó jel-
legzetességévé vált. A protestáns megmozdulásoknak erős, főleg a
kálvinizmusból eredő ágának és nem utolsósorban az unitarizmusnak lett nagy
befolyása. Az unitarizmus Kálvin református mozgalmának radikális változata,
amely a legtöbb keresztény vallástól eltér a Szentháromságnak, az Atyából,
Fiúból és Szentlélekből álló Isten hitének elutasításával. Krisztust az emberek
közt elsőnek tartja, de a bűneinket megváltó hatalma nélkül. Tisztességes élet-
vitellel önmagunkat kell megmentenünk a bűnöktől. II. János is áttért a pro-
testantizmusra, először a lutheránus hitre és ezt követően a kálvinizmusra.
Végül pedig felvette az unitárius hitet és így, mielőtt 1571-ben, alig 30 évesen
meghalt, ő lett a világtörténelem mindmáig egyetlen unitárius uralkodója. 

János halála után egy másik híres magyar nemesi család került hatalomra
Erdélyben, a katolikus Báthory család. Báthory István, aki később Lengyelor-
szág királya lett, megpróbált ellenállni a reformációnak és nem utolsósorban
az unitárius egyháznak, annak ellenére, hogy a vallásszabadság megőrzésére
kötelezte el magát. Az unitárius egyház azonban túlélt és mind a mai napig lé-
tezik Erdélyben, főleg a székelyeknél. Bethlen Gábor (Gabriel) aki 1613-ban
Erdély uralkodó fejedelme lett, folytatta a szabadság és a vallási türelem által
fémjelzett politikát. Mélyen hívő református volt, de ugyanakkor megértő volt
más hitvallásokkal szemben is, így az Erdélyi Fejedelemség az ő kormányzása
alatt élte át nagyságának korát. A kereskedelmet és vállalkozásokat serkentette
és cseh kézműveseket valamint zsidó kereskedőket hívott Erdélybe. Bethlen
Gábor ügyes diplomata is volt, aki okos viselkedésével megfelelő szinten tudta
tartani a kapcsolatokat az oszmán birodalommal. Egyébként sógora volt a svéd
II. Gustav Adolf királynak, akinek hitvese, Maria Eleonora Bethlen Gábor fe-
leségének, Katalinnak volt lánytestvére, és mindketten János Zsigmond bran-
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dinánd már 1521 óta a magyar-cseh II. Ulászló király lányával élt házasságban.
II. Ulászló 1490-1516 között volt Magyarországnak királya, és Ferdinánd
apósa révén kapcsolódott a trónhoz. 

Ferdinánd hadserege ellentámadást intézett az oszmánok ellen, de azok túl-
erőben voltak. Szulejmán egy Ausztria elleni hadjárattal válaszolt erre. Egészen
Bécsig jutott, amelyet 1529 szeptemberétől októberéig ostromoltak. Bécs el-
foglalása nagyon kívánatos cél volt számukra, amely kaput nyitott volna a török
birodalom további növekedésének Európában. A számbeli fölény ellenére az
ostrom sikertelen volt és a török erők kénytelenek voltak visszavonulni. 1532-
ben egy újabb hadjárattal próbálkoztak, amit szintén visszavertek a védők. A
rákövető évben egyezményt írtak alá, amely Magyarországot elosztotta Ferdi-
nánd és I. János között. Az utóbbi halála után, 1540-ben Szulejmán mégis meg-
szállta Közép-Magyarországot, azzal az ürüggyel, hogy megvédjék a királyi
trónt I. János fia számára, aki abban az évben született. A gyermeket II. János
név alatt királlyá választották, de anyja, özvegy Izabella királyné, I. Zsigmond
lengyel királynak a lánya volt a tényleges kormányzó. Az oszmánok 1541-ben
elfoglalták Budát és átvették a Tisza folyótól nyugatra fekvő, a mai Magyar-
ország területe legnagyobb részének a kormányzását. I. Ferdinánd uralma alatt
főként a mai Szlovákiában és Horvátország nyugati részén fekvő területek ma-
radtak. Magyarországnak a Tiszától keletre fekvő részei, Erdéllyel együtt II.
Jánosnak jutottak, aki 1540-től 1570-ig a „Magyarország királya” címnek volt
a birtokosa, az 1551-56 évek kivételével, amikor édesanyjával együtt Lengyel-
országba száműzték. Az oszmánok segítségével viszont visszatértek, és az
anyja 1559-ben bekövetkezett halála után II. János maga vezette az országot.
1570-ben viszont lemondott a Magyarország királya címéről I. Ferdinánd fiá-
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15.  ábra. A mohácsi csata 1526-ban. Székely Bertalan (1835-1910) festménye 1866-ból.
Ma a Budapesti Magyar Nemzeti Galériában található. A Wikimedia commons-ból.

2János Zsigmond
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helye a románoknak. Legnagyobb részük önellátó paraszt és földműves volt
és ezen kívül a görög-ortodox valláshoz tartoztak, amelynek nem volt Erdély-
ben hivatalos státusa a katolikus és protestáns hittel ellentétben. A felébredt
román nemzeti önérzet gyakran vallásos fogalmak révén, az ortodox hiten ke-
resztül fejeződött ki, de eltartott 1763-ig, ameddig ezt az egyházat is elismerték
és egészen 1842-ig, amíg elérte ugyanazt a státust, mint a többi egyház. Több
népfelkelés tört ki és a késő 1700-as és a korai 1800-as évek minden szem-
pontból a nemzeti öntudat növekedésének korát jelentették, nem csak a romá-
nok számára. A kezdődő nacionalizmus az erdélyi románoknál viszont
megerősödött, mikor a román keleti és déli fejedelemségek, Moldva és Hava-
salföld, kiszabadultak a török hatalom alól és 1862-ben (hivatalosan 1878-ban)
Románia néven önálló államnak nyilvánították magukat. 

A magyarok közt általános volt a Magyarországgal való egyesülés vágya a
bécsi közvetlen kormányzás helyett. Ők képviselték a meghatározó erőt, és
egészen a XVIII. századig minden arra utal, hogy a magyar anyanyelvűek vol-
tak többségben Erdélyben. Az első alapos népszámlálást az osztrák hatóságok
hajtották végre 1712-1713-ban. Eszerint még mindig nyilvánvalóan a magya-
rok voltak legtöbben Erdély akkori 800 000 lakosságának 47 százalékával, to-
vábbá 34 százalék román és 19 százalék német volt (Trócsányi, 2002). Ezt az
1910-es, első világháborút megelőző utolsó népszámlálással lehet összehason-
lítani, amely eredményeként a magyar és román lakosság százalékának számai
helyet cseréltek. Az akkori felmérés szerint a lakosságnak 32 százaléka volt
magyar, 54 százaléka román és 11 százaléka német, arra alapozva a felméré-
seket, hogy melyik nyelvet beszélték elsősorban. Kétszáz év alatt a teljes la-
kosság is erősen megnövekedett, 5 262 495 főre. A demográfiai változás ezután
felgyorsult és a 2011-es népszámlálás szerint a lakosságnak 70,6 százaléka volt
román, miközben 17,9 százaléka magyar és csupán 0,4 százaléka német anya-
nyelvű, az utóbbi az 1989-et követő nagy németországi kivándorlás következ-
ményeként. Száz év zaklatott európai háborús és sorscsapásokkal telt
történelmének ellenére a lakosság egészében véve növekedett, de egyáltalán
nem olyan ütemben, mint az előző évszázadokban. 2011-ben 6 789 250 ember
élt Erdélyben. A mostani demográfiai összetétel gyakran jellemzi az Erdély
történelméről manapság terjesztett képet, de a valóságban a régi körülmények
nagyon másképp néztek ki. Csakis ezeknek az ismeretében lehet megérteni azt
a megrázkódtató eseményt, amit Erdély átalakulása jelentett sok magyar szá-
mára, amelyek sorában természetesen a Trianoni Békeszerződést tekintik a ma-
gyar identitásra mért legpusztítóbb csapásnak. A napóleoni háborúk után
Európa sok részét újraéledő nemzeti érzés jellemezte, az önrendelkezés meg-
valósításának a vágyát mindazok számára, akik egy nyelvet beszéltek és közös
történelmük volt. A nacionalizmust gyakran múltba fordulással összefüggésbe
hozó mai felfogással ellentétben abban az időben a nemzeti mozgalmak szo-
rosan kötődtek a liberális erőkhöz és a demokráciára való törekvésekhez. Az
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denburgi választófejedelemnek a lányai voltak. A harmincéves háború alatt Er-
dély a katolikus császári hatalom ellen foglalt állást és hamarosan Svédország
és más protestáns államok szövetségese lett. Bethlen Gábor 1629-ben bekö-
vetkezett halálát követően, utódja I. Rákóczi György (Georg) alatt folytatódott
Erdélynek sikeres kormányzása. Ennek az időszaknak kiemelkedő eseménye
az 1654-es linzi béke, a magyar protestantizmus utolsó diadala, mikor a Habs-
burg császár kénytelen volt megerősíteni a vallási jogokat. Bethlen és Rákóczi
is sokat tettek az oktatás és a kultúra érdekében, és fővárosuk Gyulafehérvár
(románul: Alba Iulia) felvirágoztatásáért, amely akkoriban a protestantizmus
fontos vára volt. Uralkodásuk alatt Erdély egyike volt azon kevés országnak,
ahol katolikusok és protestánsok kölcsönösen megfértek egymással. 

Miután 1683-ban a törököket legyőzték Bécs határánál, gyorsan csökkent
az oszmánok hatalma. IV. Mehmed szultán mindent egy lapra tett fel annak ér-
dekében, hogy végleg legyőzze az osztrák császárt, és nagyvezérét, Kara Musz-
tafát küldte Bécs felé vonulni 150 000 katonával, hogy több hónapos ostromot
kezdjenek. Az osztrákok kétségbeesetten üzentek segítségért és a városnak si-
került ellenállnia, amíg a különböző szövetséges európai államokból toborzott,
III. Sobieski János lengyel király vezetése alá állított, 70 000 emberből álló
hadsereg odaért. A döntő csata a törökök számára katasztrófában végződött.
Egy teljes nap gyalogsági és tüzérségi küzdelem után, Sobieski az Európa, sőt
valószínűleg a világ addigi történetének legnagyobb lovassági rajtaütését ve-
tette be. A számbeli hátrány ellenére sikerült a 20 000 lovasnak szétvernie az
oszmán sereget, amely pánikszerűen menekült. A rákövetkező években Ma-
gyarországot és Budát is felszabadították és Erdély is a Habsburg császárok
hatalmába került. 

Erdélynek ekkor osztrák kormányzója lett és a Habsburg birodalom egy ré-
szeként területi aránya fokozatosan zsugorodott, míg végül a császárság határán
fekvő távoli tartománnyá vált. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 1704-től
1708-ig az Erdély függetlenségéért vívott szabadságharc vezére volt. Annak
ellenére, hogy a szabadságharcot leverték és nehéz idők következtek, az álmok
tovább éltek a szabadságról. Az osztrák hódítás után nagyszabású katolikus el-
lenreformáció kezdődött. Vége volt a fejedelemségre jellemző vallási türelem-
nek. A Habsburg császárság jelenléte erősen támogatta a katolikus ügyet, nem
utolsósorban ezért térhetett vissza a jezsuiták rendje, amelyet a XVI. században
elvben kizártak Erdélyből.

A XVIII. században a románoknál is elkezdődött a nemzeti elismertségre
való törekvés. Annak ellenére, hogy korábban is jelen voltak a területen, soha
sem volt ugyanolyan a helyzetük, mint a magyar nemességnek, a székelyeknek
és a szászoknak, akik már a középkor óta különleges kapcsolatot alakítottak
ki egymással. Mindhárman részei voltak annak a népek közti szövetségnek, az
úgynevezett Unio Trium Nationum-nak, illetve a „Három nép egységének”,
amelynek befolyása volt Erdély kormányzására. Ezek között sohasem volt
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dolgozott volt és egy pár évtized elteltével be is következett azoknak a dol-
goknak nagy része, amelyekért a forradalmárok harcoltak. A magyarok és az
osztrákok közötti kiegyezést követően, 1867-ben megalapították az úgyneve-
zett kettős Osztrák-Magyar Monarchiát, ami által Erdélyt Magyarországhoz
csatolták és megszűnt az osztrák kormányzó által irányított sajátos tartományi
helyzete. A magyarok számára néhány igen jó évtized következett, amelyek
mind a mai napig valamiféle történelmi aranykorként ragyognak. Magyaror-
szág gyors ütemben iparosodott és rövidesen Erdély városait is vasút kötötte
össze az ország központjával, Budapesttel.

Mikor először utaztam Erdélybe az 1980-as években, még mindig sok olyan
ember volt életben, akiknek felnőttkori emlékei voltak abból az időből, ami
előtt Erdélyt 1920-ban elválasztották Magyarországtól. Én, aki egy olyan or-
szágból jöttem, amelynek lakossága évtizedek óta a korszerűség kultuszában
élt, ahol nagyjából minden jó a háborút – a második világháborút értve – követő
időszakban jött létre, ezúttal olyan emberekkel álltam szemben, akiknek szent
meggyőződése az volt, hogy semmi, vagy legalábbis nagyon kevés dolog lett
jobb az első világháború vége óta. Ez valóban két egymástól nagyon különböző
európai tapasztalat volt. Számomra nagyon sokat jelentett Európa modern tör-
ténelmének a megítélésében ezekkel az idős emberekkel való találkozás. Ma-
gyarázatot kaptam sok, svéd szempontból gyakran furcsának és régimódinak
tűnő, nacionalista és revansista megnyilvánulásra. Nem feltétlenül mentség ez
rájuk, de többé nem tűnnek érthetetlennek.

Az erdélyi magyarok számára, az akkori Magyarország egyéb részeihez ha-
sonlóan, az 1867. és az első világháború közötti évek jó időszakot jelentettek,
sokaknak a legjobbat, amit valaha megéltek. Ez olyan kor is volt, amelyet a
növekedés és fejlődés nagymértékben jellemzett. Miért is ne vágyna vissza az
ember egy ilyen korba? Ez volt az az időszak, amelyben ennek a könyvnek fő-
szereplője, Torma Zsófia tevékeny életének legnagyobb részét leélte. Ez hatá-
rozta meg őt, ahhoz a világhoz hasonlóan, amelyben élt. Ezt az erdélyi kitérőt
követően ideje visszatérnünk a Zsófia felfedezéseihez. Megnézzük, hogyan
fogták fel abban az időben elméleteit és nem utolsósorban, hogy ma milyen
jelentősége van leleteinek Európa korai története számára.
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emberek meg akartak szabadulni a régi császári és királyi dinasztiák elnyomá-
sától. 1848, amikor több országban forradalmak törtek ki, bizonyos csúcspontot
képviselt ebben.  Franciaországban kezdődött, de a forradalom gyorsan átter-
jedt egész Európára és Dél-Amerika bizonyos részeire is. Több mint 50 orszá-
got érintett és az 1848-as forradalom volt a forradalmak legnagyobb hulláma
Európa történelmében. A forradalom – nem utolsósorban Magyarországon –
megrendítővé vált, és az események máig érezhető mély nyomokat hagytak.

Azzal kezdődött, hogy a budai és pesti nagy tüntetések után a császári hely-
tartónak kénytelen volt lemondania, e két város hamarosan egyesülve Magyar-
ország fővárosa lett. A forradalmat a magyarok nemzeti költője, Petőfi Sándor
(1823-1849) lelkesítette, aki a növekvő szabadságtörekvések nagy harcosa volt.
A császárság más részeiben kirobbant lázadások lehetővé tették, hogy a magyar
reformbarátok kikiálthatták Magyarországnak a habsburgi birodalom keretén
belüli függetlenségét. Kossuth Lajost (1802-1894) választották meg új kor-
mányzónak, egy legendás hírű ügyvédet és politikust, aki Petőfivel együtt a
magyar forradalom szimbólumává vált. Magyarországot független királyságra
változtatták, amelynek a Habsburg császár volt a királya. Szavazással egy új
parlamentet választottak és Kossuth lett a miniszterelnök. Ezáltal kezdemé-
nyezték Erdély újraegyesülését Magyarország többi részével. Az erdélyi ro-
mánok eleinte üdvözölték a gondolatot, de később, mikor úgy vélték, hogy a
magyar vezetők csak a saját nemzeti érdekeikért küzdenek, megváltoztatták
az álláspontjukat. A szászok is aggasztónak találták a Magyarországgal való
egyesülés gondolatát, mivel attól féltek, hogy elveszítik hagyományos kivált-
ságaikat. Annak ellenére, hogy az osztrákok eleinte úgy tettek, mintha egyes
követelményeket teljesítenének, igazából eszük ágában sem volt könnyen fel-
adni a harcot. 1848 késő őszén háború tört ki, amelyben román és szász csa-
patok osztrák vezetéssel a Bem József (1794-1850) lengyel tábornok irányítása
alatt küzdő magyarok ellen harcoltak. Az osztrákokat négy hónap elteltével ki-
űzték Erdélyből. Magyarország nyugati részein is hasonlóképpen történt, elő-
ször beindult egy osztrák támadás, amire a magyar csapatok ellentámadást
indítottak. Így visszavehették Budát és Pestet, amelyeket korábban az osztrá-
kok elfoglaltak. Az újonnan kinevezett, csupán 18 éves Ferenc József császár
ezennel I. Miklóstól, Oroszország cárjától kért segítséget, orosz csapatok be-
vetését Magyarország ellen. Így is történt és jelentős túlerőt képviselő hadsereg
vonult be keletről. A kezdeti, oroszok elleni sikereket követően a magyarokat
végül 1849. augusztus 9-én, a temesvári (románul: Timişoara) csatában legyőz-
ték. Ez megrázó vereség volt, ami még ma is eleven seb a magyar nemzet em-
lékezetében. Sok magyar, aki részt vett a forradalomban száműzetésbe
kényszerült.

A forradalom leverése után Ausztria elnyomó rendszert vezetett be és Er-
délyt egyenesen egy katonai kormányzó révén irányította. Történelmi szem-
pontból a kudarc viszont csak ideiglenes volt. Az idő ekkor a magyaroknak
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Tordos – egy régészeti kultúra felfedezése

Tordos (románul: Turdaş) valamint az onnan származó egyedülálló kőkor-
szaki leletek képviselik az elsősorban Torma Zsófia nevével társított felfede-
zést. Ott, a Maros (románul: Mureş) folyó mentén találta meg Zsófia annak a
régészeti kultúrának nyomait, amit ma gyakran a Turdaş-Vinča-kultúrának ne-
veznek (kb. Kr.e. 5700-4500), amely összetett névnek első része az erdélyi le-
lőhelyre utal. Zsófiának az 1870-es évek közepén végzett ásatásai képviselték
az első alkalmat a régészet történetében, amikor ennek az igen különleges kul-
túrának a maradványait legkorábban tudták dokumentálni. Már a kezdetekben
nyilvánvaló volt, hogy fejlett kőkorszaki kultúra nyomára bukkant, amelyhez
hasonlítható leleteket abban az időben nem ismertek Európában. Idővel, miután
újabb helyszínek leleteit tárták fel, kiderült, hogy olyan kultúráról volt szó,
ami a Kr.e. VI. és V. évezred alatt Európának ebben a részében meghatározó
volt. Tordos manapság messze nem az egyetlen lelőhely, hanem sok más mel-
lett csak egyike a fontosaknak. A leleteket övező érdeklődés különösen sejtel-
mes fénye viszont nem halványult az évek folyamán, hanem inkább fokozódott,
főleg miután a Tordos-, vagy Turdaş-Vinča-kultúrát modern kormeghatározási
módszerekkel sokkal korábbi időkig vezették vissza, mint ahogy Torma Zsófia
és kortársai valaha is elképzelték.

A tordosi leletek viszont a legelsők voltak és Zsófia életének több mint 20
évét fektette ezek kutatásába. Eleinte a leleteket hagyományosan, az újonnan
felfedezett régészeti kultúrák elnevezésére használatos bevett szokás alapján
Tordos-kultúrának nevezték, amely szerint a legelső maradványok felfedezési
helye volt a névadó. Ezt a nevet ma is használják, de főként Magyarországon,
mivel a Tordos név manapság a magyar nyelvterületen kívül viszonylag isme-
retlen. Ezért gyakrabban használják Turdaş-kultúra elnevezést, de a leggyako-
ribb változata, mint korábban említettem, a Turdaş-Vinča-kultúra,
nemzetközileg pedig sajnálatosan főleg csak a Vinča-kultúra nevet ismerik. A
Vinča-név egy másik híres lelőhelyre utal, a szerbiai, Belgrád közelében fekvő
Vinča-Belo Brdo-ra, ahol hasonló leleteket fedeztek fel. Az a helyszín sem ke-
vésbé lenyűgöző, de sokkal később fedezte fel Miloje Vasić (1869-1956) szerb
régész, miután 1908-ban megkezdte ott az ásatásait. A kultúrának kizárólag
ennek a helynek alapján való elnevezése tehát eltér a gyakorlattól és elfedi azt
a tényt, hogy a tordosi lelőhelyet már jóval korábban megvizsgálták. 

Mikor a vinča-velo brdoi települést felfedezték, Zsófia már majdnem egy
évtizede nem élt. A vinčai leleteket egy más nemzeti környezetben fedezték
fel, ami új érdeklődést keltett. Ezáltal Vinča lett az a lelőhely, amelyet elsősor-
ban a korábban Tordos néven ismert jellegzetes kőkorszaki kultúrával hoznak
összefüggésbe. Mikor a legtöbb mai régész a Vinča-kultúráról beszél, tulaj-
donképpen még mindig a Tordos-kultúrának kellene neveznie (esetleg a Tur-
daş-kultúrának), nem utolsósorban azért, hogy elismerjék azt a nőt, aki
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16.  ábra. Néhány példája azoknak a kerámiadarabkáknak melyeket Torma Zsófia Tor-
doson talált. Madarassy & Friedrich 2014, 27. oldal.
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A tordosi kerámiák bizonyos szempontból hasonlítottak az egyéb európai
neolitikus településeken felfedezettekre, például a dán Ertebølle-kultúrából
származókra, valamint azokra a fennmaradt edényekre is, amelyeket a cölöp-
építmények megvizsgálásakor találtak a svájci tavakban. Ez már önmagában
is érdekes, de még izgalmasabb és szembetűnő, hogy a tordosi leletek ugyan-
akkor egészen más vonásokat is mutattak. Az igazán egyedi dolog az volt, hogy
egyes cserépdarabkákba furcsa szimbólumok voltak karcolva, olyan jelek,
amelyeknek úgy tűnt, hogy jelentősége van. Nagyon emlékeztettek azoknak a
korai, már korábban, a Földközi-tengertől keletre fekvő területeken feltárt fej-
lett kultúrákban felfedezett írásjeleknek a típusára, mint a sumér ékírás és az
egyiptomi hieroglifák. Zsófia már 1876-ban, az első konferencia idején vala-
mifajta képírásra emlékeztető több mint 150 különböző jelet, szimbólumot és
formát különböztetett meg. Úgy sejtette, hogy valamiféle korai írást képvisel-
tek, amely elmélet íráskutatók és régészek körében mindmáig vitatott. A köny-
vem végén lesz még okom erre visszatérni. 

Ezek a leletek tehát valami egészen mást mutattak, mint a korábban felszínre
került közép- és észak-európai kőkorszaki leletek, éspedig inkább a közel-keleti
földművelő civilizációkkal voltak összefüggésbe hozhatók. Így vetődött fel
Zsófiában a kérdés, hogy lehettek-e korai kapcsolatok e kultúrák és a Kárpát-
medencében feltártak között. A tordosi ásatások abban az időszakban folytak,
amit megelőzően a Földközi-tenger övezetében sok új és úttörő felfedezést tet-
tek. Ezért kézenfekvő volt a gondolat, hogy feltételezhető az összefüggés ezek-
kel. Zsófia maga 1897-ben így írja le saját felfedezéseinek és értelmezéseinek
egy részét (a szerző átdolgozásával): „… A Szászváros melletti Hunyad megye
Tordos őstörténeti lelőhelyén 1875 szeptemberében kezdtem el kutatásaimat.
A jelzett idő óta szakadatlanul folytatott feltárások, és a leletek kulturális kap-
csolatainak felderítése azóta több ezer lelettárgyat eredményeztek… A birto-
komban lévő szertartási, kultusztárgyak jelentik gyűjteményem különleges
értékét. Ezek elsősorban a vallási fogalmakat kifejező képekkel ábrázoló tár-
gyak, melyek teljesen egyeznek a sumér-akkád és trójai papok nyelvét jelentő
feliratokkal és hieroideogrammokkal. ... A “Mikro-Pantheonom”-ban szereplő
eddig ismeretlen istenségek bálványocskái azokra vezethetők vissza, akik Ba-
bilon Theogóniájában és Mitológiájában szerepelnek...”

Zsófia tehát már az 1876-os régészeti kongresszuson párhuzamot állított fel
a Heinrich Schliemann által Trójában, az anatóliai Hisarlikban felfedezett,
abban az időben nagyon figyelemreméltó leleteivel, és a konferencia több más
résztvevőjével együtt Schliemann maga is pozitívan értékelte Zsófia elméleteit.
Zsófia értelmezései viszont már kezdettől erősen megosztották a kutatók vé-
leményét. Sokan kétségbe vonták – nem magukat a leleteket, hanem a Zsófia
elméletét a Mezopotámiával való összefüggésről, valamint a Schliemann lele-
teivel való kapcsolatukról. Mint korábban is említettem a könyvben, Zsófia el-
méletei arról szóltak, hogy melyik őskori népcsoportokhoz tartozott a
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valójában felfedezte. Torma Zsófia, több mint 30 évvel korábban ásta ki a tor-
dosi maradványokat és közölte eredményeit mielőtt Miloje Vasić egyáltalán
elkezdte volna a vinča-belo brdoi ásatásokat. A Vinča-Belo Brdo ásatási mun-
kálatai az első világháború miatt abbamaradtak és csak 1930 körül folytatódtak
megújult erővel, Sir Charles Hyde (1912-1992) brit üzletember és régész
anyagi támogatásával. Az első világháborút megelőző időszak már akkor sok
ember számára nagyon távolinak tűnt és az új, nem utolsósorban a régészeti
felfedezések nagy értéket képviseltek. Így aztán a vinčai leletek új felfedezés-
nek tűntek, homlokegyenest ellenére annak, hogy hasonló leletek Tordosról
már több mint egy fél század óta ismertek voltak.

A vinčai leleteknek nagy figyelmet szentelt a brit sajtó és így eljutottak a
világ közönségéhez is, egy olyan korban, amikor a régészeti leleteket izgalmas
világhírekként népszerűsítették. Több brit múzeum gyűjteményébe is kerültek
a tárgyakból, nem utolsósorban az igen tekintélyes Ashmolean múzeumba Ox-
fordban és a londoni British Múzeumba (Chapman, 1981; Tasić, Srejović &
Stojanović, 1990). Ez bizonyára arra is magyarázatot ad, hogy Torma Zsófia
leletei miért kerültek Miloje Vasić munkájának árnyékba. Ha viszont kezdettől
fogva megkapta volna a megérdemelt elismerést és a Tordos-kultúra név rövid
időn belül általánosan elfogadott névvé vált volna a régészetben, az eredmény
könnyen más lehetett volna. A nemzetközileg még mindig gyakran használt
Turdaş-Vinča-név viszont nyilvánvalóan kívánatosabb, mint a Vinča-kultúra
elnevezés, mivel ez legalább mindkét helyszínnek a fontosságát jelzi, még-
hozzá a helyes kutatástörténeti sorrendben említve. Én magam viszont úgy
vélem, hogy itt a legfőbb ideje megadni Torma Zsófiának a teljes jóvátételt,
amit felfedezéseivel kiérdemelt. Annak ellenére, hogy a Vinča-kultúra elneve-
zés most már annyira átment a köztudatba, hogy szinte lehetetlen a Turdaş-
kultúra névvel való helyettesítése nemzetközi használatban (az eredeti
Tordos-kultúra elnevezés pedig még kevésbé), én ebben a könyvben folyama-
tosan épp ezt fogom használni. Jó történelmi okok vannak arra, hogy vissza-
vegyük a Tordos-kultúra elnevezést, mivel egyrészt a szokásos gyakorlatot
követi, másrészt ez volt az egyetlen név, amelyet Torma Zsófia és kortársai is-
mertek és használtak.

1897-ből származó írásában, A Tordosi őstelep és hazánk népe ősmythosá-
nak maradványai című munkában Zsófia maga mondja el, hogyan kezdte el a
kőkorszaki települések ásatását Tordoson, 1875-ben. Mint láttuk, már a rákö-
vetkező évben esélyt kapott arra, hogy eredményeit a nemzetközi közönséggel
megismertethesse a budapesti nagy régészeti és antropológiai konferencián.
Leleteket mutatott be a konferencia résztvevőinek különböző erdélyi kőkor-
szaki településekről, amelyek részei voltak már akkor nagyszámú őskori tár-
gyakból álló, nem utolsósorban Tordosról származó gyűjteményének. Főként
a kerámialeletek keltettek nagy érdeklődést külföldi kollégái körében, akik ez-
úttal meg is erősítették, hogy valóban jelentősek.
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még korábbiak, mint a sumér leletek. Akkor úgy vélték, hogy a tordosi leleteket
a sumér kultúránál későbbi korba kellene sorolni, s ez a meggyőződés még
hosszú ideig meghatározó maradt. Ezért teljesen helyénvaló volt az a gondolat,
hogy a Kárpát-medencét közel-keleti és anatóliai hatások érték el. Csak a mi
korunkban, évtizedekkel a szén-14 izotópos vizsgálatokat követően vált az idő-
rendi sorrend kifinomultabbá. Az idő távolisága főleg a Tordos-kultúra szem-
pontjából volt meglepő. Manapság a Tordos-kultúra létezését a Kr.e. 5700-4500
közötti időszakra határozzák meg, amely tehát a Schliemann által megvizsgált
Trója (Hisarlik) fénykora előtt több mint 3000 évvel véget ért. A Homérosz
hőskölteményeiben szereplő trójai háború történelmi hátterének tartott Égei-
tenger körüli országok népei közötti hadjáratok, valójában csak a Kr.e. XIV-
XIII. század alatt történtek. A tordosi leletek megelőzték a sumér civilizáció
minden vonatkozásban legelőrehaladottabb szakaszait is. Annak ellenére, hogy
a mezopotámiai síkságot már a Kr.e. 4000-es években belakták a földművelő
népek, csak ezután, az úgynevezett Uruk-kor alatt kezdett el a sumér írás, va-
gyis az ékírás kialakulni. A Duna-kultúra lelőhelyeinek korát manapság tehát
ennél sokkal korábbi időszakban határozzák meg, s ez bizonyára Torma Zsófiát
és híresebb kortársait egyaránt meglepte volna. 
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Tordos-kultúra, s ezek ráadásul ütköztek a magyar kollegák egy részének, nem
utolsósorban a befolyásos Pulszky Ferencnek a véleményével.

Sem Zsófia, sem a többi régész kortárs nem volt tudatában annak, hogy a
felfedezett karcolt jelekkel díszített kerámiák valójában sokkal régebbiek vol-
tak, mint a trójai leletek, és a valóságban legalább ugyanolyan koraiak vagy
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17.  ábra. Torma Zsófia dokumentációinak egy példája, azokról a különleges jelekről,
amelyeket a tordosi településen talált kerámiadarabkákon és egyéb tárgyakon fedezett

fel. Madarassy & Friedrich, 2014, 33. oldal
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végén, valamint a XX. század elején, az utólag említett jelenség szinte törvény-
szerű volt a régészeti elméletekben, attól függetlenül, hogy milyen országnak
a kutatójától származtak. De annak ellenére, hogy Roska publikációja bizonyos
szempontokból eltért a Torma Zsófia értelmezéseitől, mégis kutatóként és ré-
gészeti úttörőként komoly elégtételt hozott számára.

Mindazonáltal kellemetlen árnyék vetül arra a tényre, hogy maga Torma
Zsófia olyan kevés támogatást kapott kutatása folytatására és gyűjteményei
rendszerezésére, amikor úgy tűnik, férfi utódjaira egyáltalán nem volt jellemző
ez. Török Borbála Zsuzsanna könyvében Exploring Transylvania: Geographies
of Knowledge and Entangled Histories in a Multiethnic Province, 1790-1918
(2015) nagy igazán megkérdőjelezi, hogy miért kaptak Pósta és tanítványai
engedélyt és anyagi támogatást azoknak a lelőhelyeknek az ásatására, amelye-
ket Torma Zsófia fedezett fel és kutatott, méghozzá alig tíz évvel halála után.
Miért nem kapott támogatást és lehetőséget Zsófia maga arra, hogy ezt vég-
hezvihesse? Nem hiányzott sem az elszántsága, sem a munkabírása, sem az al-
kotóereje a munka elvégzéséhez, saját anyagi forrásainak is nagy részét, mint
láttuk, főként a kutatásba fektette. Mint Roska Márton is megállapította később,
Zsófiának a régészeti dokumentációja a legkiválóbb minőségű volt. Teljesen
egyértelmű, hogy az akkori hangadó osztrák-magyar régészek fösvények vol-
tak Zsófiával, s ez, mint láttuk, részben, de nem kizárólag annak volt köszön-
hető, hogy nő volt. Igaz, hogy Zsófia értelmezései vitatottak voltak, de az
akkori szemponttól semmiképpen sem teljesen eltérően. A tordosi kerámiák
szimbólumainak összehasonlító értelmezései, valamint az őskori Közel-Ke-
lettel való kapcsolat gondolatai párhuzamban álltak a kor egyéb elismert ré-
gészeinek elméleteivel. Zsófiának az az elképzelése, hogy a civilizációnak
melyet Erdélyben felfedezett, valóban a Közép-Keleten lettek volna gyöke-
rei, jól egyezett az akkoriban nem utolsósorban brit és skandináv régészkö-
rökben forgó, többek közt a svéd Oscar Montelius által is vallott
véleményekkel.

Ezek az elképzelések, mint láttuk, nemzetközi körökben is gyorsan elisme-
rést nyertek, elsősorban a német régészeti- és antropológiai konferencián való
részvételnek köszönhetően. A régészet úgynevezett kultúrtörténeti irányzata –
amely a régészeti leletek különböző csoportjai sajátos vonásainak vizsgálata
által azonosítja a kultúrákat és civilizációkat – ekkor gyors növekedést élt meg.
A kultúrtörténeti régészet leghíresebb képviselője Gustav Kossina (1858-1931)
német régész volt. Nagyon kiemelkedő tudós volt, ugyanakkor igen erős meg-
győződésű nacionalista is, és úgy vélik, hogy ő ihlette nagy részét a fajbioló-
giához erősen kapcsolódó régészetnek, amelyet később a német Harmadik
Birodalomban folytattak. Emiatt a második világháború után a kultúrtörténeti
régészet – legalábbis a neve – igen rossz hírűvé vált. Semmiképpen sem tör-
vényszerű, hogy a régészet kultúrtörténeti munkamódszerének olyan követ-
kezményei legyenek, amelyekkel gyakran asszociálják, mert a módszer
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A tordosi leletek további kutatása

1899-ben, Zsófia halála idején viszonylag még keveset lehetett tudni az ál-
tala felfedezett kőkorszaki kultúráról. Ameddig csak a tordosi lelőhelyről volt
szó, a leletek egyedülállóknak tűntek. Csak halála után tíz évvel igényelt Pósta
Béla (1862-1919), a kolozsvári egyetem régészeti tanszékének professzora
anyagi hozzájárulást a Magyar Tudományos Akadémiától a tordosi lelőhelynek
és környékének kiértékelő tanulmányozásához. A kutató, aki ezért a munkáért
felelt, Roska Márton (1880-1961), Póstának egy tanítványa volt, aki ezután
megvizsgált minden olyan helyet és ezekről származó anyagot, amelyekről
utólag kiderült, hogy kapcsolatuk volt a Tordos-kultúrával. Továbbá, az első
világháborút követően Roska a Balkán északi és nyugati részén ugyancsak
nagy területeket tanulmányozott. Így egy átfogóbb összehasonlítási anyag bir-
tokába jutott, ami által új lehetőségek kínálkoztak számára a különböző kő-
korszaki kultúrák közötti kapcsolatok és kultúrcserék tanulmányozására.
Tágabb látóhatárára támaszkodva tehát Roska volt az, aki a tordosi és a már
akkor Vinča-kultúrának nevezett szerbiai települések leletei között fennálló
közeli összefüggést felfedezte. Ezek a leletek, de nem kevésbé a tény is, hogy
egymással összefüggnek, az akkori nemzetközi tudományos társadalom leg-
több kutatója számára még újdonságot jelentettek.

Roska több évtizeddel Torma Zsófia halála után kiadta a gyűjteményeiről,
valamint a tárgyairól és ásatási eredményeiről vezetett jegyzeteinek alaposabb
elemzését (Roska, 1941). Ez abban az időszakban történt, amikor a második
világháború alatt Erdély északi és keleti részei ismét Magyarországhoz tartoz-
tak. A megjelent kiadványban Torma Zsófia végre elismerést kapott maradandó
teljesítményeiért és a Tordos-kultúra kutatásáért. Nemcsak a lelőhelyek és tár-
gyak felfedezéséért, hanem azért is, hogy milyen módon hajtotta végre a te-
repmunkát, hogyan végezte rétegtani megfigyeléseit és azért, mert
dokumentációja révén sikerült helyes képet kialakítania a helyszín település-
jellegéről. Roska Márton viszont inkább elvetette Zsófiának összehasonlító el-
méleteit, amelyek, úgy vélte, hogy inkább csak tudománytörténeti szempontból
értékesek. Nem érdekelték Zsófiának a széles időt- és teret átfogó összehason-
lításai és elsősorban az etnikai jellegű értelmezésektől akarta magát távol tar-
tani. Az ilyen típusú elméleteket akkoriban gyakran a románok és magyarok
közötti ellentétekkel asszociálták, teljes egészében függetlenül attól, hogy va-
lójában miről is szóltak. Roska a tordosi jeleket az északnyugati és délkeleti
befolyások kereszteződése, egymás kulturális megtermékenyítése és kölcsönös
alakítása példájaként szerette volna felfogni, ezáltal tudatosan tartva távol
magát bizonyos népcsoportokkal és nemzeti hovatartozással való minden ösz-
szefüggéstől. Torma Zsófia ebben az esetben egész egyszerűen egy más kuta-
tógenerációt képviselt, mindazonáltal, hogy mint korábban láthattuk, korához
képest szokatlanul távol állt tőle a túlzott nemzeti sovinizmus. A XIX. század
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lünk automatikusan vissza ahhoz az értékrendhez, csupán mert a kulturális és
etnikai vonásokról nyílt és konstruktív módon beszélünk. Manapság elég ér-
telmetlen lenne tagadni, hogy valóban azonosítani lehet bizonyos őskori nép-
eket – nagyobb népcsoportokat értve ez alatt, amelyek viszonylag közeli
rokonok és sok kulturális vonásuk közös. Nem utolsósorban az ősi DNS-t vizs-
gáló módszereknek egyre gyakoribb használata nyújtott újabb megerősítést a
korábbi tulajdonképpeni kultúrtörténeti régészet lényegének. Az, hogy ezt szá-
mos, de messzemenően nem minden régész vonakodva állapítja meg, szem-
lélteti, hogy mennyire jelentős a változás (l. Heyd, 2017). Voltaképpen remekül
lehet viszonyulni a kultúrtörténeti régészeti munkamódszerhez anélkül, hogy
ez automatikusan negatív értékrend felállításához vezessen, így megállapíthat-
juk, hogy a kultúra tényleg különbözik a jelenkori nemzetek, vidékek és a helyi
népcsoportok között. A régészeti értelmezések kockázata sem nagyobb, sem
kisebb, mint a saját korunkra vonatkozó felfogásoké. 

Láthatjuk, hogy bizonyos régi kultúrtörténeti perspektívák újra lényegesekké
válnak, főként azokban a kérdésekben, amelyek a népvándorlást és a különböző
írott történelmet megelőző időszakok kultúrkapcsolatait érintik (pl. Kristiansen
et al, 2017). Nem kevésbé vonatkozik ez azokra a kérdésekre, amelyek a kő-
korszaki Közel-Kelet és a Közép-Európa közötti összeköttetést érintik, nem
utolsósorban pedig azt, hogy miként alakult ki a földművelés kultúrája (Lazar-
didis et al. 2014, et. al, 2016). Mára újonnan megerősítették azokat az elméle-
teket, amelyek szerint már a kőkorszak alatt átfogó kapcsolatok léteztek,
valamint azt, hogy ezek nagymértékben az emberek fizikai vándorlása révén
jöttek létre. Mint említettem, ez főként a csontokból származó DNS-vizsgálat
gyors ütemben finomodó módszereinek köszönhető, amelyek az utóbbi évek-
ben valósággal forradalmasították a régészetet. Az egyik nagyon fontos és
gyakran említett eredmény az, hogy kimutatták, hogy a földművelés térfogla-
lása Európában a közel-keleti és anatóliai bevándorlás következménye.

Az őskori DNS vizsgálatának modern kutatási módszerei újra érdemlegessé
tették a népvándorlások és a kultúrkapcsolatok azon kutatási szemszögeit, ame-
lyek több mint száz éve voltak utoljára használatban. Közép-Európának a kő-
korszakbeli közel-keleti befolyásoltsága sem korábban, sem napjainkban nem
tűnhet különösen ellentmondásosnak, sőt inkább természetes. Torma Zsófia
kutatásainak korában viszont nem minden ország régészének volt ugyanez a
meggyőződése. Akkor, akár most, különböző elképzelések befolyásolták a ré-
gészet értelmezéseit, annak ellenére, hogy tulajdonképpen semmi összefüggé-
sük sem volt ezekkel. A XIX. század második felében működő egyes magyar
és osztrák régészek úgy vélték, hogy a magyarországi és a kárpát-térségi kő-
korszaki kultúrák főként belső fejlődés által alakultak ki. Zsófia elképzelései
nem egyeztek az akkori nézőponttal a délkeleti kulturális befolyásolásokról,
amelyek manapság nem lennének vitatottak. A korszellemhez hasonlóan nagy-
mértékben nemzeti maradt a régészet, a fiatal tudományág rendszeres nemzet-
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önmagában egyáltalán nem jelenti, hogy a kultúrákat különbözően értékelné.
Valójában nagyon nehéz lenne az őskori társadalmak hagyományos régészeti
tanulmányozása a kultúrtörténeti eljárásra nagyon emlékeztető értelmezési
módszer nélkül.

Torma Zsófia és Roska elméletei abban különböznek, hogy ez utóbbiak ke-
vésbé messzemenőek a leletek ismert és megnevezett kultúrákkal való össze-
függésének értelmezésében. A kultúrtörténeti hagyományban gyakorlat volt,
hogy a régészeti leleteket különböző ismert őskori népekkel próbálták össze-
függésbe hozni, főleg az ókori görög és római írók által említettekkel. Annak
ellenére, hogy Roska hasonló módon rá szeretett volna mutatni a különböző
földrajzi befolyásokra, óvakodóbb volt és munkájában elkerülte, hogy milyen
népcsoportokra és kultúrákra lehetne gondolni. Ebben a vonatkozásban mun-
kája megelőzte azokat a régészeti értelmezéseket, amelyek a második világ-
háború után váltak uralkodóvá, amikor hosszú ideig úgy vélték, hogy a
kultúrtörténeti szempont leszerepelt.

A mai régészek nagyon óvatosak a régészeti leleteknek néven nevezett nép-
csoportokkal való azonosításával, különösen, ha ezeknek jelenkori nemzetek-
kel van kapcsolatuk, de ez nem jelenti azt, hogy ez lehetetlen lenne. Inkább
korszellemről és ideológiáról van szó. A bölcsészet már több évtizede arra tö-
rekszik, hogy a kultúrát és az identitást önmagunk által választottnak és fel-
cserélhetőnek tartsa, amit gyakran tényként kezelnek, annak ellenére, hogy ez
inkább a történelem posztmodern vetülete. Ennek valószínűleg az oka az, hogy
hosszú időn keresztül létezett a kultúra és biológiai együvé tartozás összekap-
csolásától való erős és történelmileg igazolt félelem. Olykor ez olyan formában
nyilvánult meg, amely valóban közönséges érvelés, hozzávetőleg olyan stílus-
ban, hogy „Igazából a kulturális örökségnek amúgy sem létezik egy sajátos bi-
ológiai génje, ugye?” Ez persze így van, s egy komoly kutató sem állította
valaha azt, hogy létezik. Ami viszont gyakran igaz, az a szoros összefüggés a
genetikai örökség és a környezet között, amelyben az ember felnő, és amely
alakítja. Ennek köszönhető a generációk közötti kulturális csere legnagyobb
része, ami tulajdonképpen épp annyira nyilvánvaló, mint egyszerű megállapí-
tás. Ha nyitott szemmel vizsgáljuk a történelmet, akkor elég egyértelmű, hogy
a régi korokban az emberek túlnyomó többsége sem kisebb, sem nagyobb dol-
gokban nem önmaga választotta hovatartozását. Tulajdonképpen viszonylag
egyszerűen megállapítható, hogy az ember rendszerint beleszületik kulturális
környezetének meghatározó részeibe, és továbbá, hogy a saját családja ala-
kítja.

Mostanság újra válaszúthoz érkeztünk, mivel a modern és őskori nemzetek
sajátosságairól egyaránt élénk vita folyik. A posztmodern időszak véget ért –
ennek a könyvnek írója nem is hiányolja – de még mindig nem tudhatjuk biz-
tosan, hogy helyébe mi jön. A korábbi fajbiológiai értékrendtől származik a
kultúráról és népcsoportokról szóló kérdéseket átható félelem. De nem kerü-
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fia, sőt még olyan korán sem, hogy még az élete során egyáltalán megismer-
kedhettek volna munkáival.

Akkor tulajdonképpen mi az, ami Torma Zsófia elméleteiben annyira vita-
tott, leszámítva, hogy saját korában részben elhiteltelenítették és kiszorították?
Amennyiben a mai régészek még egyáltalán emlékeznek rá, úgy érezni, mintha
régész kutató nő helyett egyfajta kimondatlan vélemény lógna a levegőben
róla, hogy szakmailag képzetlen, műkedvelő. Mint láthattuk, ez formai szem-
pontból igaz is. Zsófiának nem volt hivatalos tudományegyetemi szakvégzett-
sége régészetből. De ebben az esetben azt is figyelembe kell vennünk, hogy
ez sok más személyre is érvényes, akik a korai régészet tudományát művelték,
mert a régészet önálló ágazatként alig létezett az XIX. század vége előtt. Igaz,
hogy a Zsófia elméletei feltételezéseken alapultak, de meghatározóak is voltak
a leletekből valamint abból kiindulva, hogy abban a korban mit tudtak a tárgyak
korának a meghatározásáról. A mai kormeghatározás pontos lehetőségei másak,
de nem kevésbé izgalmas és meglepő képet mutatnak a leletekről. Torma Zsófia
életében, sokkal azelőtt, hogy a szén-14 izotóp használata lett volna a legfon-
tosabb kormeghatározási módszer a régészet számára, többé-kevésbé nyilván-
valónak tűnt, hogy a hatások délkeletről érkezhettek, mert ott találhatóak egy
fejlettebb civilizáció legrégebbi nyomai. Ezt a felfogást hosszú időn keresztül
alapigazságnak tartották, és még mindig bizonyos kétkedéssel ismerik el a mai
régészek, hogy minden jel arra mutat, hogy az egykori Duna-körüli kultúra
egykorú a közel-keleti sumérral vagy éppenséggel megelőzi azt.
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közi régészeti kongresszusai és a különböző országokban élő kutatók levélvál-
tása ellenére. 

Annak dacára, hogy mára már úgy tűnik, hogy Torma Zsófia munkájának
is nemzeti színezete volt, mégis azzal kell összehasonlítani, ami abban az idő-
ben a legszokásosabb volt. Mai felfogás szerint nemzetiségtől függetlenül csak-
nem minden kortárs kollégája nagyon nacionalistának tűnne. Olyan volt akkor
a korszellem. Származástól függetlenül legtöbbször a saját nemzet került kö-
zéppontba. Ez gyakran a korábbi politikai rendszerektől és államalakulatokból
való felszabadulást jelentette, aminek az egyik megnyilvánulása például az
1848-as forradalom is volt. A bimbózó nacionalizmus célja az volt, hogy min-
den nép- és nyelvcsoport a saját területén kapjon lehetőséget az önálló fejlő-
désre. Manapság gyakori a nacionalizmust és a konzervativizmust egymással
egyenlővé tevő tévhit. Az akkori konzervatív tábor inkább ellenzője, mint része
volt a nemzeti vonalnak. A konzervatív erők inkább a régi dinasztikus és feu-
dális rendszereket védték, amelyekben a különböző nemesi- és hercegi csalá-
dok érdekei a nemzeti és nyelvi hovatartozásnál felsőrendűbbnek számítottak.
Ennek a legfőbb megnyilvánulása talán a végéhez közeledő Habsburg biroda-
lom, az újkort közvetlenül megelőző társadalmi rendszer relikviája volt, abban
az Európában, melynek határait a XIX. század alatt alaposan átrendezték. 

Mindezeknek a megvilágításában Torma Zsófia tehát korszakához képest
szokatlanul újszerű és szabad gondolkozású személynek bizonyul. Saját elmé-
leteket és a magyar régészetben uralkodó irányvonaltól eltérő véleményeket
mert megfogalmazni (Török, 2015, 211. oldal). Ez a tény, azzal együtt, hogy a
régészeti kutatási környezetben ő volt az egyedüli nő, egyértelmű magyarázatot
nyújt a Zsófiát fogadó ellenállásra. Itt ellenkező tudományos nézőpontok, a
női kutatókkal szembeni ellenállás, valamint bizonyára egy adag a felfedezé-
seire való féltékenység kombinációjára gyanakodhatunk. Vezető nemzetközi
régészekkel és antropológusokkal fennálló közeli kapcsolata, valamint az el-
ismerés, amelyet ezek néhányától kapott, azonban minden bizonnyal serken-
tették Zsófiát kutatómunkája folytatására.

Egy másik ok, ami szintén hozzájárult Zsófia teljes mellőzéséhez valószí-
nűleg az, hogy a régészet történetét Zsófia kora óta majdnem kizárólag az an-
golszász kutatás határozza meg. Igaz, hogy a nézőpontokat gyakran globálisnak
tartják, de valójában ezek szinte kizárólag az angol nyelvű megvilágítást je-
lentik. A német nyelvű régészek, a magyarokról nem is beszélve, általában elég
szűk helyet kapnak, s ez az angolon kívül minden más nyelvű kiadványra vagy
konferencia előadásaira is érvényes. A mai régészet tudománytörténete gyakran
a nagy angol régészek munkájával kezdődik, ami bizonyos esetekben egészen
helyénvaló, másokban viszont messzemenően nem. A korai brit és amerikai
női régészeket emelik ki, ami az utóbbi idők tudománytörténeti irodalmában
is tükröződik (például Cohen, G.M. & Sharp, M, 2006). Viszont a régészetben
kiemelt női úttörők egyike sem tevékenykedett olyan korán, mint Torma Zsó-
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hatalmas vízsodrás jött létre. A befolyó víz elmosta a talaj rétegeit és ezzel to-
vább növelte a víz beáramlását, következésképpen pedig a nagy meder vi-
szonylag rövid idő alatt teljes egészében megtelt tengervízzel. A víz nagy
szárazföldeket árasztott el, amelyek korábban valószínűleg sűrűn lakottak és
termékenyek voltak. Nem nehéz elképzelni, hogy ez a feltételezés vezetett
azokhoz az elméletekhez, amelyek azt állítják, hogy innen ered az Özönvízről
szóló bibliai történet, ami egyéb őskori történekkel is párhuzamot mutat, pél-
dául a világtörténelem legrégebbi irodalmi művének tartott mezopotámiai Gil-
games hőskölteménnyel.

Az 1990-es években William Ryan és Walter Pitman által nyilvánossá tett
elmélet szerint egy nagyon gyors folyamatról van szó, amelyet kb. a Kr.e. 5500
körüli időszakra tesznek. Az első számítások szerint a tengerszint gyors ütem-
ben több mint száz méterrel emelkedett, s Ryan és Pitman véleménye szerint
a régészeti leletek arra utalnak, hogy a part mentén előzőleg sűrűn lakott terü-
leteket sietve hagyták el. A Fekete-tenger vize alatt létezett őskori kultúra el-
mélete csak Ryan és Pitman kutatási eredményeinek megjelenését követően
lett áttörő. Utólag azonban bebizonyosodott, hogy szovjet kutatók már koráb-
ban dokumentálták, hogy a Fekete-tengernek a történelem előtti korban a ma-
inál jelentősen alacsonyabban fekvő partvonala volt (Ryan, 2007, 64. oldal).
A tengerfenéken megvizsgált képződmények többek közt régi parti homokpa-
dok maradványaiból, valamint őskori puhatestűek nyomait tartalmazó üledé-
kekből állnak. Ezek héjának vizsgálatával állapították meg a kutatók, miként
változott a víz sótartalma az idők folyamán. A Földközi-tenger vizének a be-
áramlása nyilván nagymértékben befolyásolta a sótartalmat.

Meg kell említenünk azt is, hogy a Fekete-tengert elárasztó árvíz időbeli el-
helyezése és mértéke ellentmondásos és vitatott kérdések. Több különböző fel-
tételezést mutattak be arról, hogy hogyan történhetett és mikor. Van, aki teljes
egészében megkérdőjelezi az eseményt. A kutatók legnagyobb része mégis úgy
tartja, hogy egy ilyenszerű jelenség tényleg végbement, de lehetséges, hogy
korábban, mint ahogyan legelőször feltételezték és a tengerszint esetleg nem
éppen annyira szélsőséges mértékben emelkedett (lásd például Yanko-Hom-
bach et al, 2007). A korábban említet Harald Haarmann kutatócsoportjának
vizsgálatai szerint az árvíz már kb. Kr.e. 6700 körül megtörténhetett (Haarman,
2003). A tengerszint emelkedésének mértékét más kutatócsoportok 80, vagy
alig 30 méterre csökkentették. A Fekete-tenger viszonylag sekély részein vi-
szont már egy 30 méteres vízszintemelkedés is nagy változásokat okozhatott.

Az utóbbi időben új támasszal szolgáltak a geológusok ennek az elméletnek.
Annak ellenére, hogy az eseményt még mindig sok titok fedi, és hogy egyes
kutatási kérdésekre még mindig keresik a magyarázatot (lásd Ryan, 2007, 77-
81. oldal), a legutóbbi, tengerfenékről származó negyedkori üledékek földtani
vizsgálatai újabb megerősítést nyújtottak a feltételezésnek. Az új eredmények
azt mutatják, hogy a Földközi-tenger vize már kb. Kr.e. 7300 évvel elárasztotta
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Az „özönvíz” és a korai délkelet-európai földművelő civilizáció

Az 1980-as évekbeli saját régészeti alaptanulmányaimból világosan emlék-
szem, hogy a neolitikus Duna-kultúráknak újra nagy figyelmet szenteltek. Ke-
véssel korábban új eredmények és kormeghatározások láttak napvilágot,
amelyek azt mutatták, hogy a Duna alsó szakasza mentén már sokkal korábban
léteztek fejlett földművelő kultúrák, mint azt korábban feltételezték a régészek.
Az utóbbi években mind több és több bizonyítékot találtak arra, hogy a Duna
alsó szakasza mentén fejlett kőkorszaki kultúra létezett már a Kr.e.VI. és IV.
évezred között. Teljesen függetlenül attól, hogy az ember valóban írásnak ér-
telmezi vagy sem azokat az érdekes jeleket, amelyeket Torma Zsófia a tordosi
kerámiákon fedezett fel, és amelyek később számtalan más kutatás alkalmával
is felbukkantak, mindenképp nyilvánvaló, hogy ezek a jelek régebbiek, mint a
legkorábbról ismert mezopotámiai írás.

A mostanság Finnországban tevékenykedő Harald Haarman, a német nyelv-
nek és kultúrának kutatója, az, aki az utóbbi évek alatt tovább fejlesztette a
korai Duna-kultúráról szóló elméleteket Das Rätsel der Donauzivilisation. Die
Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas-című könyvében (2011) rajzolja
meg ennek a korábban oly ismeretlen és még mindig titokzatos kora-európai
kultúrának a képét. A kiindulópont a Fekete-tengernél kereshető, állítja Haar-
man, ahonnan aztán a Kárpátok felé terjedt. Ennek a feltételezésnek az alapja,
hogy a Fekete-tenger körül, főleg a mára tengerszint alá került területeken lé-
tezhetett egy még korábbi földművelő kultúra, ami elődje volt a Tordos-kul-
túrának, valamint a mezopotámiai földművelő civilizáció kialakulásának.
Ennek az elképzelésnek a feltétele, hogy nagy területek, amelyeket később a
Fekete-tenger belepett, abban a korban száraz és művelhető földek voltak.

Egyaránt lenyűgöző és vitatott elmélet, hogy a területeket, amelyeket ma a
Fekete-tenger borít, valaha emberek lakták. Az indíték az, hogy az óriási meder,
amelyben a Fekete-tenger fekszik – ami önmaga is egy őskori, 65-250 millió
évvel ezelőtt, a dinoszauruszok korában létezett őstengernek a maradványa –
miután az utolsó jégkorszak alatt teljesen el volt választva a Földközi-tengertől,
hirtelen megtelt tengervízzel. A mai összeköttetése a Földközi-tengerrel az isz-
tambuli tengerszoros Törökországban, amely az európai Balkánt elválasztja az
ázsiai Anatóliától. A szoros neve Boszporusz, és a Márvány-tengerrel és a Dar-
danellákkal együtt vízi összeköttetést képez a Fekete-tenger és a Földközi-ten-
ger között. Az előbbi elmélet szerint a Boszporusz a jégkorszak alatt
természetes akadályt képviselt a Földközi-tenger és a medence között, amely-
ben ma a Fekete-tenger fekszik. A volt medernek legmélyebb részében viszont
mindvégig létezett egy víztükör. Mélyen tengerszint alatt feküdt és nem köz-
lekedett a tengerrel a mai Holt tengerhez hasonlóan, amely több mint 400 mé-
terrel a tengerszint alatt fekszik. A tengerszint emelkedése folytán a
Földközi-tenger vize végül áttört a boszporuszi elválasztó földnyelven, és így
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resztül továbbadott történetek által és hogy ilyen módon távoli emlékek is meg-
őrződnek. Ha a fekete-tengeri földművelő társadalmakat sújtó áradás valójában
megtörtént, akkor ez mindenképpen épp egy ilyen példátlan tragédiának pél-
dája. Ebben az esetben a fekete-tengeri árvíz sorscsapását túlélő földművelő
emberek, a bibliai történetben szereplő Noé fiaihoz hasonlóan különböző égt-
ájakra szóródtak szét, magukkal hozva kulturális örökségüket.

Ha az ember nem is fogadná el a legszélsőségesebb esemény elméletét, hogy
a Fekete-tenger által borított tengerfenék egy része valamikor megművelt föld
volt, amelyen kőkorszaki emberek éltek, a tengerparton mindenképpen léteztek
korai földművelő társadalmak. Így tehát egy korai földművelő társadalom ki-
alakulási területének teljesen elfogadható jelöltjéről beszélhetünk, amelynek a
Közel-Kelettel, valamint Közép- és Dél-Európával is közeli kapcsolatai lehet-
tek. Az innen eredő hatások és népvándorlás tehát nem csak a Kárpátok körüli
területet és Közép-Európát befolyásolhatta, hanem az őskori Görögországot
és a Közel-Keletet is. A közép-európai és közel-keleti kőkorszaki civilizációt
érintő befolyások ezek szerint épp a Fekete-tenger körüli területről származ-
hattak. Ez az elmélet részben ellentétes a legkorábbi közép-keleti fejlett kul-
túrákból származó civilizáció hagyományos képével. A fekete-tengeri
területeket sújtó nagymértékű áradás ezért nagyon könnyen elképzelhető moz-
gatója a kárpát-térségi és balkáni fejlett földművelő kultúrák létrehozásának,
s ugyanakkor magyarázat a közel-keleti és anatóliai rokon kultúrák között ta-
lálható hasonlóságokra is.

Az író maga szerint nagyon hihető elmélet, hogy a földművelő civilizáció
kezdetekor a Fekete-tenger körül történő események meghatározóak voltak a
jövő történelme szempontjából. Mint láttuk, ezekre az eseményekre erős, ter-
mészettudományos jellegű bizonyítékaink is vannak. Minden jel arra mutat,
hogy az események megrendítő voltuk ellenére elég hitelesek. Elfogadható
magyarázatot nyújtanak bizonyos jelenségekre, amelyeknek köszönhetően el-
kezdődhetett a földművelő civilizáció korai terjedése, valamint arra, hogy mi-
képpen jöttek létre bizonyos kultúrák közötti kapcsolatok. Tehát az árvízzel
kezdődően indult meg a kultúra terjedése nyugati és északnyugati irányba, mi-
közben egy ehhez hasonló mozgás Közel-Kelet irányába is megkezdődött. Ha
ebből indulunk ki, akkor a délkeleti irányú, Közel-Kelet és Mezopotámia felé
haladó hatásoknak ugyanazok voltak a gyökerei, mint a Balkán, a Kárpát-térség
és Közép-Európa egyéb területei fele haladóknak. Érdekes elgondolkozni azon,
hogy Torma Zsófia miként fogadta volna a mai kormeghatározások eredmé-
nyeit, a fekete-tengeri kultúráról felállított elméletről nem is beszélve, amely
szerint a Fekete-tenger volt a kiindulópontja Zsófia őskori erdélyi földművelői
eredetének. Valószínűleg épp annyira meglepte volna, mint kortársai közül bár-
melyik másik régészt, akárcsak a mi időnkben is. Ugyanakkor úgy sejtem, hogy
nagy örömmel fogadta volna az eredményeket, amelyek valószínű, hogy nagyon
is jól illetek volna az értelmezésekhez, amelyekkel ő maga is próbálkozott.
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a Fekete-tenger medencéjét, és hogy ennek az eseménynek gyors, 40 évnél is
rövidebb lefolyása volt, akár az is meglehet, hogy csupán egy évtized (Yan-
chilina et al, 2017). Ez igen gyors változás, de ugyanakkor nem annyira drámai,
hogy a közösségeknek, állatoknak, eszközöknek és – a legfontosabb – az elő-
rehaladott földművelő társadalom tudásának rendezett körülmények közötti el-
költöztetése ne történhetett volna meg.

A fekete-tengeri medencét érintő árvízi katasztrófa elméletéből jött létre az
egyik régészeti elképzelés, hogy az áradás a földművelés kialakulásának kez-
detén sújtotta hirtelen a területet, s hogy ez az esemény indította volna el a
földművelés elterjedését. Mikor az embereknek sietősen ott kellet hagyniuk a
termékeny vidékeket melyeket megműveltek az emelkedő tengerszint miatt,
tovább költöztek más közelebbi vagy távolabbi területekre. Ezzel alapozták
meg a földművelő civilizáció létrejöttét a Közel-Keleten és Európában is. Egy
annyira megrázó és katasztrofális esemény bizonyára hosszú ideig élt tovább
a néphagyományokban, amelyeket aztán generációkon át tovább meséltek,
amíg végül megalapozták a „nagy árvízről”, a bibliai özönvízről szóló legendát.
Ez lehetett a háttere a Platón által újramesélt ókori mítosznak az őskori Atlan-
tiszról, az aranykor paradicsomáról, amelyet a tenger nyelt el. Önmagában véve
nem furcsa, hogy egyedülálló események fennmaradnak a több generáción ke-
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18.  ábra. Az európai földművelő civilizáció a múltja talán azokhoz a területekhez köt-
hető, amelyek termékeny földművelő települések voltak mielőtt a Fekete-tenger vize el-

lepte ezeket. Lehetséges, hogy ez az esemény alapozta meg az ősi történeteket a nagy
árvízről – a Biblia özönvizéről. „Noé bárkája az Ararát hegyen”, Simone de Myle olaj-

festménye 1570-ből. A Wikimedia commons-ból.
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második felében, egészen az utóbbi évekig, a legtöbb kőkorszak-kutató az „át-
képzés” gondolatát támogatta (klasszikus svéd példája ennek Jennbert, 1984),
de az új népcsoportok bevándorlását valló elméleteknek is sok neves képvise-
lője volt (pl. Renfrew, 1987). Mint ahogy korábban említettem, az utóbbi évek
alatt a korai földművelők eredetének kérdése nagyon egyértelmű választ kapott
a régi DNS vizsgálatának köszönhetően. Manapság a több ezer éves történelem
előtti sírokban talált csontokban megmaradt DNS-t is meg lehet vizsgálni, s ez
nagyon megváltoztatta a földművelés megjelenéséről fennálló képet. Manapság
biztonsággal állíthatjuk, hogy a délkeletről származó új népcsoportok beván-
dorlása révén terjedt el, amelyeknek a ma legkorábbi időkre visszaszármaztat-
ható nyomai Törökország és Észak-Szíria területeihez vezetnek bennünket (pl.
Skoglund et al, 2012; Lazaridis et. al, 2014; Haak et al. 2015). 

Ezáltal választ kaptunk egy régi és gyakran élénken vitatott régészeti kér-
désre: a földművelés ismeretként terjedt-e, amelyet különböző területek és nép-
csoportok adtak át egymásnak, vagy pedig meghonosodása a népcsoportok
fizikai vándorlása következtében történt? Legkorábbi terjedését mindenképpen
az új népcsoportok hozták, de idővel nyilván ezek is keveredhettek a különböző
területek korábbi lakosainak a leszármazottaival. A DNS-vizsgálatok viszont
arra mutatnak, hogy az emberek az első generációk alatt nagyon elhatárolt és
egymástól különböző életet éltek és csak több évszázad elteltével mutatható
ki a korábbi népcsoportokkal való részleges genetikai összeolvadásuk. A kőkori
vadászó és gyűjtögető lakosság száma a földművelés megérkezése előtt közel
sem volt akkora, mint amely egy fejlettebb földművelő társadalomban lehet-
séges volt. Ezért nem igazán arról van szó, hogy a bevándorló földművelők
kiszorították volna a korábbi vadászokat. A különböző csoportok nagy való-
színűséggel egymástól független, más-más természeti környezetekben éltek.
Ha a mai Európa különböző területeinek lakosságát vizsgáljuk, akkor viszont
általában a kontinensen élt minden korábbi népcsoport nyomait megtaláljuk
ezekben, csak különböző összetételben.

Annak ellenére, hogy sajnos csak viszonylag kevés sír maradt fenn a Star-
čevo-Kőrös-kultúrából, mégis lehetséges volt DNS-vizsgálatokat végezni
ebből a kultúrából származó emberek fizikai maradványaiból. Minél korábban
temettek el valakit, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a csontváz már le-
bomlott és a DNS teljesen megsemmisült. Ha viszont a föld elegendő meszet
tartalmaz, vagy más körülmények lehetővé teszik a maradványok jó megőrzé-
sét, akkor ez a csontszövet és a benne levő DNS hosszú időn át megmaradhat.
Ebben a korban gyakran egyszerű elhantolásokat alkalmaztak, gyakran a ház
padlója alá helyezték a holttestet alvó testtartásban, felhúzott lábakkal az ol-
dalára fektetve. Néhány olyan sír feltárásával, amelyeknek csontmaradványai
kellő mértékben megmaradtak, a férfi Y-kromoszóma genetikai jelzőinek, az
úgy nevezett haplocsoportoknak mostanáig három különböző változatát tudták
kimutatni. A megvizsgált csontok főleg a G2a-nevű haplocsoport változatait
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Európa legkorábbi földművelő civilizációja – a Starčevo-
Kőrös-kultúra

Létezik a régészetben egy gyűjtőnév a délkelet-európai legkorábbi földmű-
velő kultúrákra: a Starčevo-Kőrös-kultúra, amely a szerbiai és magyarországi
lelőhelyek nevéből származik, korbeli elhelyezése pedig kb. Kr.e. 6200 és 4500
közötti (Chapman, 2000). A Starčevo név a kultúra déli ágára utal, a mai Szer-
biában levő lelőhely után, az északi, magyarországi kultúrkört pedig a Kőrös
folyóról nevezték el. Ezekkel egyidejű és közeli rokonságot mutató régészeti
kultúrákhoz tartozik például a bulgáriai Karanovo-kultúra és a romániai Criş-
kultúra. A Criş a magyar Kőrös folyó nevének a román megfelelője, amely
magyarázatot is ad az olykor előforduló eléggé bonyolult Starčevo-Kőrös-Criş-
kultúra elnevezésre. Ennek a kultúrának a régészeti maradványai egészében
véve nagy területről származnak, amely magába foglalta a mai Szerbiának és
Montenegrónak legnagyobb részét, valamint Bosznia-Hercegovinának, Bul-
gáriának, Horvátországnak, Magyarországnak, Macedóniának és Romániának
részeit is.

A Starčevo-Kőrös-kultúra a legkorábbi közép-európai földműves kultúra és
közeli rokona az északnyugati úgynevezett szalagkerámia-kultúrának (kb. Kr.e.
5500-4500), amely a kerámiák díszítéséről kapta a nevét. A szalagkerámia-kul-
túra pedig egykorú a dél-skandináv, dán lelőhely után elnevezett Ertebølle-kul-
túrával ahol a skandináv kerámiakészítésnek legelső nyomait felfedezték.
Viszont minden jel arra mutat, hogy ez nem földművelő kultúra volt, hanem
lakosai gyűjtögetéssel és vadászattal, főleg tengeri vadászattal tartották fenn
magukat. Tény az, hogy a földművelés Európa északi részeinek irányába iga-
zából egy, a mai Németország északi részén húzódó, bő egy évezreden keresz-
tül fennálló kelet-nyugati határvonalig terjedt. Csak ennek az eltűnését
követően terjedt a földművelés tovább észak felé, azokra a területekre, amelyek
a mai Dániát, Svédországot és Norvégiát alkotják. Itt is olyan új népcsoportok
terjesztették el, akiknek az ősei korábban Közép-Európában meghonosították
a földművelést. Még mindig nincs válasz arra a kérdésre, hogy a neolitizálódás
miért maradt kb. 1200 évre abba, mielőtt tovább terjedt volna Skandináviába.
És ez nem is olyan furcsa, mivel az egész kutatási terület csak az utóbbi évek
alatt élt át jelentős változásokat a DNS-vizsgálatoknak köszönhetően.

Mielőtt a modern DNS-kutatás válaszokat adott volna, sokáig élénk vita
folyt a régészek közt arról, hogy a Starčevo-Kőrös és a többi korai európai
földművelő kultúrák a helyben létező korábbi gyűjtögető és vadászó lakosság
„átképzésének” az eredményeként jöttek létre, vagy pedig új népcsoportok be-
vándorlása révén. A nyelvek és kultúrák kérdéséhez is kapcsoltak feltevéseket,
például, hogy a korai földművelők beszéltek-e indoeurópai nyelveket vagy
sem. A kőkorszak kutatóinak nagyon eltérő véleményei voltak erről és a meg-
határozó elmélet gyakran változott a kutatás története folyamán. A XX. század
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nációkkal jelölik, amelyekben az első nagybetű jelöli a főcsoportot és a hoz-
zákapcsolt számok és betűk különböző mutációs változatokat jelölnek. A Star-
čevo-Kőrös-kultúra sírhelyeiben talált változatokat elsősorban úgy nevezik,
hogy: T1a, N1a1a1, K1a4 és W5 (Lipson et al, 2017).

E férfi és női öröklődési vonalak mindenikének van megfelelője az egyéb
kora-európai földművelőknél gyakoriak között, és így meggyőző jelei annak,
hogy a Starčevo-Kőrös-kultúra emberei is azokhoz a népekhez tartoztak, ame-
lyek délkeletről vándoroltak be Európába és magukkal hozták a földművelés
legkorábbi hagyományát. A Starčevo-Kőrös-kultúra elnevezés egy hosszú kor-
szakot foglal magába, valamint egy átfogó kultúrának a megjelölése, amelynek
különböző területi változatai voltak. Idővel a Starčevo-Kőrös-kultúra bizonyos
részei olyan társadalmakká fejlődtek, amelyek épp olyan fejlettnek tűnnek,
mint az egykori Közel-Keleten létezők. A változások belső fejlődés által jöttek
létre, de valószínűnek látszik, hogy délkeletről is érkeztek új befolyások és
népcsoportok. Ilyen kapcsolatok révén alakul a kultúra olyanképpen, ami a tor-
dosi/turdaşi és vinčai lelőhelyekre jellemző és így inkább Tordos- vagy Tur-
daş-Vinča-kultúráról tudunk beszélni, amikor a mai Magyarországon,
Szerbiában és Romániában található régészeti helyszíneket írjuk le (Chapman,
2000, 239. oldal; Suciu, 2011). Ezeknek a helyszíneknek nagy része azokon a
földrajzi területeken van, amelyek az első világháború előtt a magyar király-
sághoz tartozó Vajdaság, Bánság és Erdély részei voltak. 

Ezért tehát a Tordos-kultúrát az átfogó Starčevo-Kőrös-kultúra fejlődésének
lehet értelmezni, ami valószínűleg a délről és délkeletről beáramló további új
emberek befolyása révén következhetett be. De ugyanakkor az ellenkező irány-
ból is érkeztek behatások, az északnyugati szalagkerámiás-kultúrából. Mint
láttuk korábban, az is egyfajta „unokatestvér” volt, mivel a nyugat- és észak-
európai földművelők is – mezőgazdasági tudásukkal – eredetileg délkeltről ér-
keztek oda. Ebből a – mint később bebizonyosodott – igen termékeny
találkozásból valami részben új jött létre. Viszont a Tordos- avagy a Turdaş-
Vinča-kultúrában is vannak változatok, és az igazság az, hogy olykor akkora
területi különbségek állnak fenn, hogy a helyi és területi csoportok olykor saját
elnevezéseket kapnak. Ez bizonyos zavart is okoz, mivel úgy hangzik, mintha
teljesen különböző kultúrákról lenne szó. Valójában Bánát-kultúrának, Buco-
văţ-csoportnak és Pişcolt-csoportnak is hívják, épp úgy, ahogyan olykor az át-
fogó Turdaş-Vinča-kultúra gyűjtőnévhez tartozó Turdaş-kultúrának is említik,
amelyet Torma Zsófia óta egyszerűen Tordos-kultúrának nevezhetünk.

Ha az embernek nincsenek széleskörű ismeretei a régészeti leletekről, nehéz
megérteni, hogy a különböző nevek mind közeli rokonságban álló társadal-
makra utalnak. Az egymástól eltérő változatok önmagukban nem furcsák. Egy
átfogó kultúrában minden korszakban különböző földrajzi területi változatok
léteznek, amelyeket a kisebb vagy nagyobb étrendi, építkezési, öltözködési stb.
eltérésekben fedezhetünk fel, továbbá nem kevésbé a nyelvjárási különbségek-
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tartalmazták, de találtak egy másikat is, amelyet H2 névvel jelölnek. Az Y-kro-
moszóma változatlanul öröklődik apai ágon, így a fiú a kromoszómának ugyan-
azt a változatát kapja, ami apjának is van. Azokat a változatokat, amelyek
mégis létrejönnek, az idő folyamán tehát teljes egészében spontán mutációk
okozzák, azaz a DNS olyan változásai, amelyek hosszú idő alatt statisztikailag
bizonyos rendszerességgel ismétlődnek. Ennek az ismeretében meg lehet ha-
tározni a legközelebbi közös elődöket, akiknél az aktuális genetikai variáció
először megjelent. A Starčevo-Kőrös-kultúrából származó sírokban ezen kívül
felfedeztek négy különböző mitokondriális DNS-t is, ami a genomnak (génál-
lománynak) egy másik olyan része, ami változatlanul öröklődik, csak ez eset-
ben anyai ágon. A mitokondriális DNS-t a gyermek, akár lány, akár fiú az
anyjától örökli. Az Y-kromoszómához hasonlóan ennél is előfordulnak statisz-
tikai szempontból rendszeresen ismétlődő spontán mutációk, amelyeknek
segítségével lehetséges a kor meghatározása. Az Y-kromoszóma haplocsoport-
jaihoz hasonlóan a mitokondriális DNS-t is különböző betű- és számkombi-
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19.  ábra. Nőalak a méhteleki Kőrös-kultúrához tartozó lelőhelyről, Észak-Magyaror-
szágon. Ma a Budapesti Nemzeti Múzeumban van kiállítva. Az író fényképe.
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Egy fejlett társadalom maradványai

A Turdaş-Vinča- avagy a Tordos-kultúra azt a földrajzi területet foglalja ma-
gába, amely főként a mai Szerbiából, Romániából, Bulgáriából, Boszniából,
Montenegróból, Macedóniából és Görögországból áll (Chapman, 1981, 2000).
Települései jelentősen nagyobbak voltak, mint bármelyik korabeli európai kul-
túrának, egyes esetekben még a Közel-Keleten és az Égei-térségében megvizs-
gált ezer évvel fiatalabb bronzkori városoknál is. Ezeknek a nagy
településeknek egyike éppen Vinča-Belo Brdo. A mai Belgrád egyik külváro-
sában fekvő település maradványai egy 29 hektáros felületet borítanak, és úgy
vélik, hogy abban az időben majdnem 2500 ember élt ott (Chapman, 1981, 40-
51. oldal). Viszont léteznek példák még ennél nagyobb településekre is. Ezek-
nek egyike Stubline, a kb. Kr.e. 4700-as korszakból, amelynek lakossága
körülbelül 4000 emberből állt, valamint Divostin, amelyet korszakát tekintve
kb. Kr.e. 4900-4650-re helyeznek, területén pedig 1028 különböző épületnek
tárták fel a maradványait és becslés szerint a lakosság 8200 személyből is áll-
hatott. Az akkori időben ez elképesztően nagy tömegnek számított, amely tel-
jesen a 6000 évvel későbbi középkori Európa városaihoz hasonlítható. Ez a
két utóbbi régészeti lelőhely is a mai Szerbiában található.

Mindez igazából jól egyezik Torma Zsófiának a tordosi településről alkotott
elképzelésével is, amelyet már 1879-ben megírt a „Neolith kőkorszakbeli tele-
pek Hunyad megyében” című cikkében, amelyben legelső alkalommal írja le
alaposabban régészeti kutatását. A cikkben ismerteti a helyszín rétegtani tulaj-
donságait valamint azt is, hogy milyen összefüggésekben kerültek elő a leletek
és őrizték meg ezeket; ezen kívül leírja a megvizsgált különböző szerkezeteket
és építményeket is, a különböző lakóházak, tűzhelyek és sírhelyek maradvá-
nyait. Ezért úgy érvel, hogy a tordosi település egy őskori városra emlékeztet,
amelyet Zsófia szerint nagy tűzvész semmisített meg. Minden jel arra mutat,
hogy ez igen helyes és látnoki leírás volt, ami jól egyezik az olyan típusú hely-
színekkel, amelyeket fentebb említettem, s amelyeket csak később igazoltak a
régészek. Néha azt állították, hogy Torma Zsófia Tordoson csak nagyon kevés
sajátkezű vizsgálatot végzett, s inkább a Maros folyó erodált partján felszínre
került leletekről lehet szó. Zsófia nyomtatásban megjelent anyagának és do-
kumentációjának későbbi, figyelmesebb tanulmányozása viszont azt mutatja,
hogy valójában sokkal alaposabban és módszeresebben végezte munkáját és
ásatásai sokkal nagyobb területeket fedtek (Coltofean, 2017, 337. oldal).

Úgy tűnik, hogy a Tordos-kultúra településein a népsűrűség általában elég
nagy volt, hektáronként 50-200 ember is lakhatott. A korábban említett példák
tehát nem valami szélsőséges kivételek (Suciu, 2011, 75-86. oldal). Ezek a te-
lepülések a tárgyi kultúra magas fokú egységéről is tanúskodnak, valamint az
épületek maradványai, szertartási és vallási nyomok és a gyakran nagy távol-
ságokat átfedő földrajzi területekkel fennálló kapcsolatok szempontjából is. A

81

ben. A nyelvek közötti hasonlóságokat és különbségeket természetesen nem
tudjuk közvetlenül régészeti módszerekkel tanulmányozni, viszont minden is-
mert történelmi párhuzamban léteznek. Ilyenszerű különböző nyelvi változatok
az átfogó kultúrán belül, nyilván az ismertebb közel-keleti fejlett kultúrákban,
valamint az elmúlt és jelenkori történelmi időben is léteznek. A történelmi ösz-
szefüggések ismeretében viszont nem nehéz megállapítani, hogy egy átfogó
kultúrának a változatairól van szó, vagy pedig teljesen különböző kultúrákról.
Ilyenkor olyasmiből lehet kiindulni, mint például a nyelv kölcsönös megértése,
de ennél szubjektívebben, a kulturális szokások és hagyományok hasonlósága
vagy különbözősége által is össze lehet hasonlítani ezeket.

Manapság amikor a kulturális hovatartozás kérdését felteszik az emberek-
nek, rendszerint nem nehéz erre választ adniuk. Ez valószínűleg így volt az ős-
korban is, akkor is, ha ez nem mindig nyilvánvaló a tárgyi maradványoknak
az alapján, amelyekből a régész kiindulhat. Természetesen nem is léteztek
olyan éles határok, amilyeneket a későbbi korok jól elhatárolódó nemzeti ál-
lamai kínálnak. A kulturális hovatartozás különbségei inkább a földrajzi távol-
ságok és természeti földrajzi körülmények befolyása, valamint a kialakult
kapcsolatok hatására változott fokozatosan. Ez azt jelenti, hogy különböző más
helyszínekkel összevetve bizonyos területeken belül sokkal közelebbi kapcso-
latok és nagyobb hasonlóságok léteztek. Annak ellenére, hogy nem voltak éles
határok, a kulturális (és valószínűleg a nyelvi) átmenet sokkal szembetűnőbb
volt egyes területek között, másokkal összehasonlítva. Mindez változó mér-
tékben ment végbe. A kulturális hovatartozás változatait tehát a különböző le-
letek és ásatási helyszínek után nevezték el az elfogadott régészeti szokás
szerint. Ez a háttere az alapjában hasonló átfogó kultúrában létező különböző
területi neveknek. 

A változások és kelet-nyugati kapcsolatok időszaka alatt nagyon fejlett tár-
sadalom alakult ki. A vinčai és tordosi helyszíneken talált leletekből is megál-
lapítható ez, valamint az is, hogy nagy népességnövekedés történt. Ekkor
alakultak ki azok a települések, amelyeknek mérete és lakosságának létszáma
messze meghaladja az Európában korábban létezőkét, és ami mindenképpen a
közel-keleti korai földművelő kultúrákhoz hasonlítható.
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valamint a gyapjút, például szövetek készítésére. Az alföldről a hegyes terüle-
tekre történő évszakos helyváltoztatás más célt is szolgálhatott, hogy a hegyek-
ben termeltek ki különböző szerszámok készítésére alkalmas kőzeteket és
ásványokat (Chapman, 1981, 84-116. oldal).

A háziállatok tartásán és a földművelésen kívül a vadászat és a halászat is
folytatódott. Az erdőkben sok szarvas, vaddisznó meg őstulok élt, a folyókban
pedig többek közt ponty és egyéb étkezésre alkalmas halfaj. Ezen kívül jó le-
hetőség kínálkozott a madarászásra is. Mindent egybevetve a környék nagyon
élhető környezetet nyújtott a Tordos-kultúra társadalmai lakosságának. A kü-
lönböző tárgyi maradványok különleges és kimagasló, világos kulturális sajá-
tosságokkal rendelkező kézműves hagyományt is bizonyítnak. A jellegzetes
leletekhez például különböző díszített agyagedények tartoznak, amelyek közül
egyeseken azok a bizonyos sajátságos jelek és szimbólumok szerepelnek
(Chapman, 1981, 84-116. oldal). A fazekasság gyakran nagyon magas szintet
ért el, de valószínűnek tűnik, hogy elsősorban háztartási szinten végezték, nem
pedig erre szakosodott kézművesek. Erre az a kivitelezési és minőségi válto-
zatosság utal, amely nem az egységes, szakosodott gyártás sajátja. Ennek el-
lenére sok tárgy jelentős technikai tudást tanúsít és lehetséges, hogy a
tárgyaknak legalábbis egy részét gyakorlottabb kézművesek állították elő, ami
jól megfelel a város-jellegű környezetnek. A kerámia gyártására többszínű le-
csiszolt felületet eredményező kétlépéses módszert használtak.

További nagyon jellegzetes tárgyak az embereket vagy különböző állatokat
ábrázoló különös agyagfigurák. Ezeknek a figuráknak eltérő kivitelezésű, de
ugyanakkor hasonló stílusú változatait különböző lelőhelyeken találták. Egyes
figuráknak a mintáiból következtetni lehet azoknak a ruháknak a kinézetére,
amelyeket abban az időben viseltek, legalábbis bizonyos nők: bő nyakkivágású
rövid tunikákat és díszes szoknyákat. A figurákon láthatók a nők által viselt
különböző ékszerek ábrázolásai is (Chapman, 1981, 117-131. oldal). Annak
ellenére, hogy a figurákon megfigyelhető ruhák és ékszerek a valóságban is
létezhettek, a szobrocskáknak feltehetően vallási jellege volt. A legnagyobb
valószínűséggel fontos istenfigurákat jelenítenek meg, úgy tűnik, hogy főleg
egy bizonyos istennő ábrázolása ismétlődik meg sok különböző változatban. 

A Tordos-kultúra településein bukkan fel az európai rézfeldolgozás legko-
rábban ismert példáinak néhánya, annak ellenére, hogy a korszak túlságosan
korai ahhoz, hogy réz-kőkorszaknak nevezzük, s még kevésbé bronzkornak.
A bronz a réznek és egyéb fémeknek az ötvözete, szokványosabb formájában
90 százalék réznek és 10 százalék ónnak a keveréke. Az elfogadott régészeti
kronológia szerint a bronz gyártása viszont több mint egy évezreddel később
kezdődött el. Tény viszont, hogy a Tordos-kultúra településeinek maradványa-
iból származó réztárgyak a rézfeldolgozás szempontjából minden ismert régé-
szeti kultúrát megelőznek Európában és azon kívül egyaránt. Még mindig
megválaszolatlan kérdés a régészetben, hogy miképpen és milyen okból kifo-

83

hasonlóságok ellenére ugyanakkor nem valószínű, hogy a politikai egységnek
korai államalakulatként értendő valamilyen stabil formájáról beszélhetünk. A
párhuzam nagyrészt a kulturális identitás megnyilvánulásaként fogható fel,
amelyet megőriztek és sűrű csere által tovább fejlődött. Nagy valószínűséggel
ugyanazt a nyelvet beszélték, ami gyakran alapvető feltétele a közeli cserének,
valamint az átfogó kultúrához való tartozásnak.

A települések fejlett földműves társadalom arculatát mutatják, méghozzá
olyanét, amely szemmel láthatóan képes volt többletet termelni. Feltételezhető,
hogy a különböző társadalmak lakosságának legnagyobb része az élelmiszer
előállításának valamilyen formájával foglalkozott, főként földműveléssel és
állattartással, de vadászattal, halászattal és a termékek különböző feldolgozási
formájával is. Abban az időben a termelés és a háztartás nagyon hatékony le-
hetett, ami nem utolsósorban az akkori elképesztő népességnövekedésben is
megnyilvánul, s amelyet a nagyobb, városszerű települések létezése is tükröz.
Ezeken a településeken később a különböző foglalkozások kialakulásának a
felgyorsulása és szakosodása ment végbe, ami a terület legelső földművelőihez
képest sokkal fejlettebb szintre való emelkedést hozott. Miközben a települé-
sek, a munka elosztása és a társadalmi minták megváltoztak, újabb terményeket
és módszereket vezettek be. A Tordos-kultúra földművelőivel jött be Közép-
Európába például a közönséges kenyérbúza (Triticum aestivum), abban a for-
májában, amelyet még mindig termesztünk, valamint a zab és a len termesztése
is. Ugyanakkor a már korábban is ismert árpa termesztése is növekedett. Az
újabb gabonafélék termesztése gazdagabb hozamot eredményezett, a len pedig
újabb alapanyagot adott textíliák és ruhák gyártására. Közvetett bizonyítékok
is vannak arra, hogy a földművelők ekkor kezdték el az ökör által húzott ekék
használatát, aminek akkor nagy jelentősége volt a föld eredményesebb meg-
munkálása szempontjából. Az ökrök vontatta eke révén nagyobb földterülete-
ket tudtak termelésbe venni az emberek munkaráfordításának növekedése
nélkül. A kultúra által leginkább benépesített földrajzi területek közül sokak
olyan földtípusokat képviseltek, amelyek megmunkálására és termesztésre va-
lószínűleg ilyen új, hatásosabb mezőgazdasági módszerek voltak szükségesek.
Használatba kerültek ezáltal a korábban nehezen megművelhető földek is. Azo-
kat a területeket, amelyek mindezek ellenére sem feleltek meg igazán földmű-
velésre, legeltetésre használták, feltételezhetően olyan rendszer alapján, amely
szerint az állatokat évszakonként költöztették különböző területekre. A nyári
időszakra a síkvidéki településekről a közeli hegyekbe vitték az állatokat,
olyanképpen, amely a későbbi idők legeltetési rendszerére emlékeztet. Úgy
tűnik, hogy a szarvasmarha fontosabb volt, mint a juh és a kecske. A terület
régi földműves kultúráinak összehasonlítása azt a benyomást kelti, hogy a korai
Starčevo-Kőrös időszakban több célra tartottak állatokat, mint azt megelőzően.
Korábban főként vágásra tartottak állatokat, hogy fogyasztható húshoz jussa-
nak, most pedig sokkal elterjedtebbé vált a fejés, és felhasználták a bőröket,
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a Kr.e. 4700-as években úgy tűnik, hogy tűz semmisítette meg a helységet. A
rézércet mindenképpen nagyobb mennyiségben bányászták, a fémet viszont
feltehetőleg főleg ékszerek és dísztárgyak gyártására használták, kevésbé hasz-
nálati eszközök készítésére. Rézércet nagy valószínűséggel az agyagba kevert
porított formában is használtak a kerámiagyártásban. Az ilyen típusú adalékot,
amely leggyakrabban homokból, kisebb kavicsokból, kagylóhéjakból, régebbi
kerámiák összetört maradványaiból vagy különféle szerves anyagokból állt,
azért keverték az agyagba, hogy megerősítsék a tárgyakat és megakadályozzák
azt, hogy égetéskor elrepedjenek. A bányászott rezet továbbá festékanyagnak
használták – különböző rézoxidoknak élénk színei vannak, amelyeket lehetsé-
ges, hogy testdíszítésre alkalmaztak. Használati eszközök alapanyagának vi-
szont a kő, csont és szaru továbbra is fontosabb anyagok voltak, mint a réz. 

Mégis messzemenően távol állunk attól, hogy teljesen megválaszoltnak te-
kintsük a kérdést, hogy a rézgyártás mennyire volt jelentős. Így lehetséges,
hogy más meglepő válaszok is várnak ránk a jövőben. Kétségtelen, hogy a
fémmegmunkálás ismerete eléggé fejlett volt ahhoz, hogy használható szer-
számokat is előállíthassanak. A kérdés az, hogy valójában használták erre is,
vagy csak a nagyon különleges tárgyak kiegészítésére. A nagy elismertségnek
örvendő Antiquity folyóirat 2013. decemberi számában megjelent tanulmány
egyes Pločnikban előállított – klasszikus rezes-ónos ötvözetből készült – bronz-
tárgyak korát kb. a Kr.e. 4500-zal záruló időszakra teszi. Emiatt ezek a bronz-
tárgyak is egyedülállóak a maguk nemében. Pillanatnyilag ezek a tárgyak a
legrégebbiek a létező összes eurázsiai bronzlelet közül (Radivojević & Rehren,
2013, 1030-45. oldal). Ezáltal nemcsak önmagában a rézkitermelés és az egy-
szerűbb rézeszközök gyártása folyt ilyen korán a Kárpátok térségében, hanem
ezen a helyen láthatólag már hosszú idővel az európai bronzkor előtt megvoltak
a feltételei annak, amit a régészek a bronzkorként tartanak számon, s amelynek
a legkorábbi megjelenését a Kr.e. 3200-as évektől számítják. A Tordos-kultúra
településeinek leletei ezért folytatólagosan kihívást jelentenek és megzavarják
a korábbi elméleteket valamint a legrégebbi európai civilizáció korbeli elhe-
lyezését.

A fémfelhasználás már önmagában véve is teljesen egyedülállóvá, valamint
a korai Európa történelmének egyik legérdekesebb jelenségévé teszi ezt a kul-
túrát, városszerű nagy településeihez hasonlóan. De ha az összetett települések,
a szakosodott földművelő gazdálkodás és a korai fémfeldolgozás önmagukban
nem lennének elég elképesztőek, ezeken kívül léteznek egyéb titokzatos vo-
nások is. Nyilván azokra a furcsa írásjelekre és jelképekre gondolok, amelyeket
a kerámiaedények és egyéb agyagtárgyak falába préseltek bele. Az évek fo-
lyamán ezekre sok különböző magyarázatot javasoltak, hogy a különböző tár-
gyak gyártóit vagy tulajdonosait jelzik, hogy minták, amelyeket egész
egyszerűen díszítésnek szántak, de a legizgalmasabb értelmezés az, hogy a mo-
tívumok valójában korai írásjelek. Torma Zsófia az utóbbi magyarázatot fo-
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lyólag alakult ki egy ennyire korai, a későbbi közel-keleti fejlődéstől teljesen
független fémfeldolgozás a Balkánon. A Szerbiában, Belovodeban nemrég vég-
zett ásatások a rézolvasztásnak olyan nyomait feddték fel, amelyeknek a korát
egészen Kr.e. 5000 évre lehet tenni. E korbeli meghatározás ezeket a leleteket
az egész világon valaha is feltárt, teljesen kifejlett fémfeldolgozás legkorábbi
nyomaivá lépteti elő (Radivojević et al, 2010).

Ez azt mutatja, hogy amit a réz-kőkorszakként szoktak számon tartani va-
lójában több évszázaddal korábban kezdődött Európában, mint ahogy korábban
vélték, a közel-keletinél is korábban. A szerbiai Pločnikból származik a réz-
szerszámnak a világon legelső példája, egy egyedülálló lelet, annak ellenére,
hogy valószínűleg korlátozott gyártásról lehetett szó. Ha egyáltalán lehetséges,
ez a lelet talán még régebbi, mint a belovodei rézmegmunkálás, de ezt a mai
napig még nem lehet teljes biztonsággal megállapítani. Pločnik nagy település
volt, kb. 120 hektár kiterjedésű, Kr.e. 5500 körüli kezdettel egészen ameddig
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20.  ábra. Régészeti leletek, nagyon korai rézfejszék, a Budapesti Nemzeti Múzeumban
kiállítva. Az író fényképe.
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kezdte a tordosi ásatásait. A hisarliki maradványok a bronzkorhoz tartoznak és
ennek az időszaknak a legkorábbi szakasza pedig Nyugat-Anatóliában kb. a
Kr.e. 3000-2600-as évekre tehető. Olyan periódus, amelyre az jellemző, hogy
számos különböző, gyakran városállamoknak nevezett, városhoz hasonló te-
lepülés jelent meg és fejlődött a Közép-Kelet nagy területein. Abban az időben
tehát teljesen hihető feltételezés volt, hogy Trója és az ahhoz hasonló telepü-
lések voltak a kiindulópontjai a nyugati irányba, Európa felé terjedő kapcso-
latoknak (l. Chapman, 1981, 1. 39. oldal).

Mindezt a modern kormeghatározási módszerek miatt tehát felül kellett bí-
rálni, mivel ezek kimutatták, hogy a Duna körüli neolitikus települések több
mint egy évezreddel korábban léteztek. A szén-14 izotópos módszert Willard
F. Libby (1908-1980) vegyész fejlesztette ki az 1940-es évek végén. Libbyt
1960-ban Nobel-díjjal jutalmazták felfedezéséért, azért a módszerért, amely
egyedülálló jelentőségű a régészet számára. A módszer a minden élő anyagban
létező különböző széntípusokon alapszik: a növények felveszik a széndioxidot
a levegőből, ezt szénné alakítják, amelyet ezt követően az állatok és az emberek
táplálkozáskor elfogyasztanak. A különleges szén-14 izotóp enyhén radioaktív
és egyenletes lebomlása van, felezési ideje 5730 év, aminek elteltével tehát
csak fele mennyiség marad meg. Még ugyanannyi idő múltán pedig csak egy
negyede, és így tovább. Mikor egy élő szervezet elpusztul, a szén-14-es izotóp
pótlása abbamarad, ezt követően pedig a tartalma egyenletes ütemben csökken.
Ezáltal szerves anyagoknak nagyon apró mintáit, például csont- vagy fama-
radványokat is meg lehet vizsgálni és korban elhelyezni.

Mint láttuk a régi DNS vizsgálatából – a másik módszerből, amely a szén-
14-es izotóphoz hasonlóan forradalmasította a régészetet – vitathatatlan, hogy
az európai neolitikus kultúrák embereinek elődei délkeletről vándoroltak oda.
Az ottani eredetük viszont sokkal korábbi, mint az az esemény, amely Kr.e.
3000 évvel a keleti Földközi-tenger körül létrejövő városállamok kialakulásá-
ban nyilvánult meg. Mint korábban említettem, a földművelő népek térhódítása
már több mint 6000 évvel Kr.e. elkezdődött. A Duna-környéki leletek alapján
következtethető magas szintű civilizáció tehát nem a délkeleti még fejlettebb
civilizációk tükörképeként keletkezett. A korbeli elhelyezések egyszerűen túl
koraiak, hasonló típusú korábbi maradványok pedig nem is léteznek a Föld-
közi-tenger keleti területein – legalábbis a mai napig még nem ismerünk ilye-
neket, tegyük hozzá a biztonság kedvéért. Pont, ahogy a Duna-kultúra korának
meghatározásai is meglepőek voltak, nem tudhatjuk, hogy a holnap közel-keleti
régészete miféle új felfedezéseket hozhat magával.

Manapság a legtöbb jel mégis arra mutat, hogy az európai földművelő tár-
sadalmakban a korai fejlett sajátosságok helyben alakultak ki. Ennek nem
mond ellen az, hogy a Duna-kultúrák fejlődése egyéb területekkel – például
az északnyugati szalagkerámiával és a déli és keleti kultúrákkal – kapcsolatban
történt. Viszont érdekes megállapítanunk, hogy azok a befolyások, amelyekről
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gadta el, amikor a tordosi kerámiákon felfedezte az első jeleket. Sok érzelmet
kavart fel a kutatóvilágban a kérdés, hogy ezek valójában írásjelek vagy sem,
illetve hogy a valódi írásnak elődei. Idővel a tordosi jelekkel azonos típusú
szimbólumokat sok más helyszínen is feltártak. Létezik néhány nagyon külön-
leges lelet is, amely a vitát még feszültebbé fokozta, miközben a Tordos-kul-
túrát övező rejtélyt is tovább növelte. Ezekhez a leletekhez rövidesen
visszatérünk. A kora-európai írás kérdése és hogy azt hogyan értelmezhetjük,
sok érdeklődőt hozott lázba a kutatók világán kívül is. És, mint mindig, amikor
különleges, érdekes és nehezen értelmezhető régészeti maradványok bukkan-
nak fel, mindenféle elmélet és valóságos fantazmagória is keletkezik a korai
jelek és értelmezéseik körül. Ha az Interneten utánanézünk ezeknek, akkor
mindenféle komoly és komolytalan feltételezést találunk.

A Tordos-kultúra eredete és sajátossága tehát a mai napig is ellentmondásos
és zavaros, a leletek pedig újabb meg újabb meglepetéseket kínálnak. Legfő-
képpen a korai időbeli elhelyezések borították fel a már elfogadott régészeti
értelmezéseket. Mielőtt a szén-14-es izotóp kormeghatározási módszere léte-
zett volna, sok kutató vélte úgy, hogy a Tordos-kultúra bizonyos egyéb neoli-
tikus kultúrákkal együtt a népvándorlás és az anatóliai befolyás által jött létre.
Ezek szerint akkor valójában sokkal később történt volna, mint az az időszak,
amelybe a Tordos-kultúrát most helyezték; azonos korú volna a Trója-Hisarlik
legkorábbi időszakával, annak a településével, amelyet Heinrich Schliemann
ugyanabban az időben tárt fel, amikor Torma Zsófia az 1870-es évek alatt el-
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21.  ábra. Szerbiában, a Pločnik nevű nagy település mellett fedezték fel a rézszerszámok
világon legrégebbi maradványait. Ugyanitt tártak fel szögletes kemencéket is, melyeket

valószínűleg rézolvasztásra használtak. Fényképész: Sindjič. A Wikimedia commons-ból. 
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részt most sem világosak és még sok minden vár tanulmányozásra. A Turdaş-
Vinča-kultúrát, hogy újra azokat a nemzetközi kutatásban leggyakrabban sze-
replő neveket használjam, minden esetben két átfogó korra szokták osztani,
egy korai, majd egy későbbi periódusra. A korait további három, A, B és C-
nek nevezett különböző szakaszra osztják, a későbbi periódust pedig D-nek
nevezik. A korábbi periódus egyes értelmezések szerint a Kr.e. 5700-4800-as
időszakot foglalja magába, de manapság még korábbi kormeghatározások is
léteznek, olykor már a Kr.e. 6200-as évektől is szokták számítani. A Starčevo-
Kőrös-kultúrának, annak az átfogó kultúrának a legrégebbi szakasza ez, amit
Európában a földművelés elődjeként vagy éppenséggel legkorábban megho-
nosítójaként tartanak számon. Ez gyakran zavarosnak tűnik, ami azt bizonyítja,
hogy ebben a témakörben még sok minden kutatnivaló maradt. 

A későbbi D szakasz a Kr.e. 4800-4200 közötti periódust foglalja magába,
olykor egy valamennyivel későbbi kormeghatározással, amely a települések
elhagyásával zárul. A végső szakasz alatt úgy tűnik, hogy a kapcsolatok veszí-
tettek erejükből, valamint a társadalmak közötti összetartás csökkent, ami egy
általános kulturális romláshoz és a civilizáció gyors leépüléséhez vezetett. Le-
hetséges, hogy anyagi és környezeti körülmények is magyarázatot adhatnak
erre. Elképzelhető, hogy a földnek több ezer éves intenzív földművelés által
való túlzott kihasználása okozta, hogy a növekedő lakosságot eltarthassák
(Chapman, 1981, 132-139. oldal). Azáltal, hogy a társadalom egyre magasabb
szintűvé válik, kialakul a belső sebezhetősége is, amit a saját fejlett technoló-
giás korunkban is felismerhetünk. Idővel teljesen függővé válunk attól, hogy
valóban működnek a bonyolult mechanizmusok, amelyekre a társadalom fenn-
tartása épül. A termelésnek akár egy kisebb csökkenése is súlyos következmé-
nyekkel járhat, anyagi kihívásokkal, növekvő elégedetlenséggel, társadalmi
aggodalmakkal, a felbomlás tendenciájával. Ez idővel lefelé vezető csigavo-
nallá válhatott, ami miatt a kultúra idővel elvesztette az erejét és végül össze-
omlott.

De olyan elméletek is vannak, amelyek szerint sokkal drámaiabb események
okozták a kultúra romlását és megszűnését. Marija Gimbutas (1921-1994) lit-
ván-amerikai régész szerint a Tordos-kultúra egy része volt az általa „Régi Eu-
rópának” (“Old Europe”) nevezett társadalomnak, a korai földművelő
kőkorszak alatt létező viszonylag egységes és békés európai kultúrának. Ezt a
korai földműves kultúrát más néven éppen Duna-kultúrának nevezik, mivel
központi területei, mint láttuk, a Duna alsó folyása körül találhatóak. Gimbutas
elképzeléseinek egy részét nagyon híres könyvében, a The Goddesses and
Gods of Old Europe címűben tette közzé, amelyet 1974-ben adtak ki. Az alap-
tézisek egyike az volt, hogy a földműves kultúra matriarchális volt, azaz a nők-
nek volt meghatározó szerepe a társadalomban, és nem utolsósorban a
vallásban. Ennek az elméletnek egy támaszát abban a számtalan, a kultúrára
jellemző, nőket ábrázoló agyagfigurában látta, amelyeket Gimbutas fontos is-
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sokáig úgy tartották, hogy délkeletről érkeztek Európába, a mai kormeghatá-
rozások alapján inkább ellenkező irányban közlekedhettek. Lehetséges tehát,
hogy a közel-keleti valamivel későbbi fejlett kultúrákat valójában az európai
kultúrák befolyásolták? Ha ez a kultúrák vándorlását magyarázó összes elfo-
gadott felfogással ellentétben is áll, semmiképpen sem lehetetlen. Az, hogy a
migráció és a befolyások bizonyos időszakokban kimutathatóan délkeletről
északnyugatra tartottak, egyáltalán nem jelenti mindent kizáróan azt, hogy ez
mindenkor így történt. A válasz az, hogy még nem tudjuk. De abban az igye-
kezetünkben, hogy erre feleletet találjunk, fontos, hogy fel merjük tenni a kér-
dést. Egyelőre még nyitott marad a kérdés és a mai korbeli elhelyezések
mindenképpen önálló és a Kárpátok térsége és a Duna alsó folyása körül na-
gyon korán kialakult kultúrára utalnak.

Egy változat, amelyet korábban említettem az, hogy ezt a kultúrát olyan ko-
rábbi települések mintájára hozták létre, amelyek a Fekete-tenger körüli terü-
letről való elvándorlás elmélete szerint mára már nyomtalanul eltűntek. Ha ez
az elmélet igaz, akkor az Európába és a Közel-Kelet irányába haladó behatások
is onnan származhattak, egy olyan kultúrából, amelynek maradványai ebben
az esetben ma a tenger mélyén találhatók. Lehet, hogy akkor ebben az ősi fe-
kete-tengeri kultúrában kell keresnünk azoknak a hasonlóságoknak az eredetét,
amelyek a Tordos-kultúra leletei és a korai kelet-földközi-tengeri kultúrák ma-
radványai között vannak. Egy másik változat az, hogy ennek a fekete-tengeri
civilizációnak a legfontosabb szerepe a kelet- valamint közép-európai és a
közel-keleti kultúrák közötti nagyon korai közvetítés volt. Egyelőre ezek csak
találgatások, pont, mint a válasz a fekete-tengeri települések pontos méretéről
és jelentőségéről szóló kérdésekre, valamint azokra, hogy a tenger mélyén
fekvő nagy területek valaha száraz és művelésre alkalmas földek voltak-e, vagy
sem.

Tulajdonképpen nincs is semmi valószerűtlen abban, hogy a Kárpátok és a
Duna körüli földművelő civilizációk megelőzték volna délkeleti megfelelőiket.
Önmagában véve a feltételek nem voltak rosszabbak egy neolitikus kultúra
számára itt, mint Közép-Keleten. Elképzelhető, hogy a gondolatot elsősorban
a szokás hatalma teszi annyira szédítővé, valamint az, hogy a több mint 150
éves régészeti hagyomány csaknem teljesen eltekintett ettől a lehetőségtől.
Lehet, hogy a válasz valójában nagyon közel van. A régészet fejlődése manap-
ság gyors ütemben történik, nem utolsósorban az új technológiáknak és termé-
szettudományos módszereknek köszönhetően. Bizonyára sok izgalmas
régészeti tény vár még felfedezésre és értelmezésre.

A leginkább megalapozott elmélet, mint korábban is írtam az, hogy a Tor-
dos-kultúra – vagy a Turdaş-Vinča-kultúra, amelynek akkor neveztem – hely-
ben alakult ki a korábbi és átfogóbb Starčevo-Kőrös-kultúrából. Ezt az
elképzelést legelőször Colin Renfrew ismert brit régész írta le (1973), és mára
sok kutató elfogadta. Az esemény mögötti mechanizmusok viszont még nagy-
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Korai európai írott kultúra?

Torma Zsófiának egyik legvitatottabb elmélete a tordosi kerámiákon felfe-
dezett furcsa jelekből indul ki. Már elejétől kezdve felvetette, hogy egy korai
írás próbálkozásai lehetnek, amelyek ez esetben Európa legrégebbi példái közé
tartoznak. Mivel abban az időben nem akadt olyan kutató, aki feltételezte
volna, hogy a Tordosi leletek valóban olyan régiek, mint ahogy manapság tud-
juk, a legvalószerűbb elképzelés az volt, hogy a Közel-Keleten újonnan felfe-
dezett írásos kultúrák valamelyikének a befolyásáról lehet szó. Ebből
következően Zsófia úgy tartotta, hogy valószínűleg a sumér civilizációtól to-
vábbterjedt tudásról lehetett szó, annak a fejlett ékírásával, amely eljutott az
egyéb, Kárpátok térségében levő korai kultúrákhoz. Ott átvették a befolyásokat,
amelyek használatba kerültek és tovább fejlődtek. Összehasonlító tanulmányok
révén úgy vélte, hogy tisztán kivehetőek a hasonlóságok a tordosi kerámia jelei
és a sumér írásjelek között, valamint a görög bronzkorszak alatt használt line-
áris A-nak is nevezett írással. Véleménye szerint a tordosi jelek eredete és in-
díttatása nagy valószínűséggel megtalálható ennek a két írásrendszernek
egyikében, vagy talán mindkettőben, a mezopotámiai fejlett kultúrák, valamint
a Schliemann által tanulmányozott Trója korai befolyásának eredményeként.
Ma már tudjuk, hogy Trója jelentősen fiatalabb, mint a tordosi és a sumér kul-
túra, Zsófia idejében viszont ezt még nem állapították meg. Összefüggésében
nézve tehát merész, de nem valószerűtlen elmélet volt.

Torma Zsófia már korán (1879) megpróbálta bemutatni egy ilyen összefüg-
gésnek a bizonyítékát. Ez nagy figyelmet keltett a kutatók között, a reakciók
pedig megosztottak voltak, amely nem utolsósorban az 1880-as berlini régé-
szeti kongresszuson mutatkozott meg, amikor elméleteiről beszédet tartott. Az
őt támogató nemzetközi kutatókkal való kapcsolatoktól ihletve viszont Zsófia
elegendő támogatást érzett ahhoz, hogy folytassa értelmezéseinek a terjeszté-
sét: hogy van összefüggés a régi Tordos-kultúra és az újonnan megvizsgált fej-
lett mezopotámiai kultúrák között, valamint, hogy a tordosi tárgyakon található
furcsa jelek valójában egy korai írást képviselhetnek.

Két neves kutató, aki lelkesen viszonyult Zsófia elméleteihez Heinrich
Schliemann és Rudolf Virchow voltak, akiket korábban is említettem. Egy
másik német kutató Abraham Lissauer (1832-1908), a Zsófiával egyidős ant-
ropológus és régész volt, akivel Zsófia kapcsolatot tartott. Lissauer sok időt
fordított a berlini antropológiai és régészeti társaságra, amelynek tagja, könyv-
tárosa és időszakonként elnöke is volt. Annak ellenére, hogy Zsófia leginkább
a német kutatói környezet felé fordult, mégis sok más országbeli kutatóval
folytatott kiterjedt levelezést. Ezek egyike a korábban említett Sir Arthur Evans
volt, aki a krétai knósszoszi palota feltárása révén vált világhírűvé. Egy másik
személy Sir John Lubbock (1834-1913) angol természettudós és régész volt.
Szakmája szerint igazából bankár volt, de jelentős tudományos eredményeket

91

tennők ábrázolásainak értelmezett. A kultúra hanyatlását és végleges összeom-
lását Marija Gimbutas véleménye szerint a háborús lovasnépek kelet felőli be-
törése okozta. Szerinte ezek a lovasnépek hozták magukkal Európába az
indoeurópai nyelveket, miközben a „Régi Európa” lakosai más nyelvet beszél-
tek, amelyet a hódítók anyanyelve hamarosan kiszorított. Ezeknek a lovasné-
peknek férfiak és háborús szempontok által meghatározott patriarkális
társadalmi szerkezete volt, ami Gimbutas szerint teljesen más vallásos és iste-
nekről alkotott elképzeléseket hozott létre. Annak ellenére, hogy harcok elő-
fordultak, nem tudhatjuk mennyire volt háborús ez a folyamat, a legújabb
DNS-vizsgálatok most mégis támaszt nyújtanak ennek. Érdekes, mondhatnánk,
mivel Marija Gimbutas elméleteit korábban a legtöbb régész, aki ezzel a peri-
ódussal foglalkozott, elvetette. Most úgy tűnik, mint hamarosan látni fogjuk,
hogy tulajdonképpen bizonyos rehabilitációt kapott. Talán ez Torma Zsófiára,
korai régész elődjére is érvényes lesz?
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ben vezetett sikerre, amikor négy különböző, egymástól független kutató
ugyanazt a szöveget fordította le (Rawlinson et al. 1857).  Az ékírás megfejté-
sének munkáját számítják az asszirológia tudományos tárgy megszületésének,
amely az őskori régi mezopotámiai kultúrák tanulmányozásával foglalkozik,
az úgynevezett két folyó közti országéval, az Eufrátesz és a Tigris folyók kö-
zött.

Az ékírás sokáig a Közel-Kelet leggyakoribb írásrendszere maradt, és kb.
Kr.e. 3200 évtől egészen a mi időszámításunk első évszázadáig meghatározó
volt. Az írást agyagtáblákba préselt, ék alakú jelek segítségével alakították ki,
ebből keletkezett a neve. Legelőször a sumérok használták, azt követően egyéb
népcsoportok is, például a babilóniaiak, a kháldeusok, az akkádok és a hettiták.
Egy olyan rendszerről van tehát szó, ami sok különböző nyelvben volt hasz-
nálatos. Az ékírás technikája a Közel-Kelet és Kis-Ázsia nagy részeiben is el-
terjedt.

Általános a meggyőződés, hogy a korai írásokat legelőször azért fejlesztették
ki, hogy lehetővé tegyék a templomokban tárolt étel- és termékraktárok leltá-
rának a könyvelését. Az ékírás úgynevezett piktografikus írás, tehát olyan,
amelyben a jelek (piktogramok) valós vagy stilizált tárgyakat ábrázolnak. Pik-
togramokat manapság például repülőtereken és vonatállomásokon használnak,
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is elért. Ő osztotta fel a kőkorszakot egy korábbi, paleolitikus és egy újabb,
neolitikus korra (Lubbock, 1865, l. Trigger, 1989, 173. oldal). Ennek a felosz-
tásnak maradandó jelentősége volt és mind a mai napig használatban van. Lub-
bocknak közeli ismerőse volt Charles Darwin (1809-1882), akinek háza
szomszédos volt azzal a birtokkal, ahol Lubbock felnőtt, és így ő a történelem
előtti ember kulturális fejlődéséhez is nagyon darwinista módon viszonyult.

Zsófiának másik támogatója Archibald Henry Sayce (1845-1933) volt, asszi-
rológiai úttörő kutató és ugyanannak a tárgynak professzora is az oxfordi egye-
temen. Saycenek jelentős szerepe volt az anatóliai őskor valamint az
úgynevezett hettita birodalom korai kutatásában (Sayce, 1903). Eredményei
közé tartozott, hogy kimutatta a hettiták nagy jelentőségét, amelyet az ókori
egyiptomi szövegek később igazoltak. Sayce ugyancsak részt vett a boghazkoyi
romok, mint a mai Törökországban található Hattuszasz, a hettita birodalom
fővárosának azonosításában, amely birodalom a bronzkor idején az Égei-ten-
gertől egészen az Eufrátesz folyóig terjedt. A hettiták az őskori időszakokban
az egyiptomi birodalom legkeményebb ellenfelei voltak, és akiket úgy tartanak,
hogy elődei is a görögökkel háborúzó trójaiaknak Homérosz Iliászában, abban
a hőskölteményben, amely valószínűleg olyan legendákon alapszik, amelyek-
nek a gyökerei a bronzkorban vannak.

Az őskori közép-keleti civilizációk tanulmányozása valójában nagyon di-
vatos volt a XIX. században. Igaz, hogy már a reneszánsz alatt felébredt az ér-
deklődés az őskori európai kultúrák iránt, de a XIX. század elején ez még
tovább fokozódott. Ennek egy fontos oka Bonaparte Napóleon egyiptomi ka-
tonai hadjárata volt, amelyre sok kutató elkísérte. Ezek munkájának eredmé-
nyeit tartják számon az egyiptológiának, mint tudományágnak a kezdeteként.
Ez az érdeklődés együtt járt a Közel-Kelet egyéb részeire, azokra a földrajzi
területekre kiterjedő figyelemmel, ahol úgy vélték, hogy valamikor a civilizáció
bölcsője lehetett. A Közép-Kelet a középkor óta az oszmán birodalomhoz tar-
tozott, de az európaiak a XIX. század közepétől kezdve egyre több lehetőséget
kaptak a török szultántól kutatások és ásatások végrehajtására a területen.
Mikor a korábban ismeretlen agyagtáblák és egyéb lenyűgöző leletek archívu-
máról szóló hír elérte Európát, a kíváncsiság még inkább fokozódott. Az 1840-
es években Sir Austen Henry Layard (1817-1894) megtalálta az őskori Ninive
városát, a régi asszír fővárost, ami a kutatás mérföldkövévé vált (Seton, 1981). 

Az úgynevezett behisztuni felirat vált az ékírás megfejtének a kulcsává, az
az írás, amelynek szövege három, újelámi, óperzsa és akkád nyelven azonos.
Ennek a munkának akkora jelentősége volt az asszirológia számára, mint
Champollion francia kutató munkájának a rosette-i kő, egy hasonló lelet szö-
vegének megfejtése volt az egyiptomi hieroglifák értelmezése szempontjából.
Abban az esetben is ugyanannak a szövegnek három különböző írásrendszer
szerinti írásáról volt szó, amelyeknek egyike a hieroglifák voltak. Több külön-
böző kutatót kötnek az ékírás értelmezéséhez, ahhoz a munkához, ami 1857-
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22.  ábra. Sumér ékírásos tábla, kb. 5 x 6 cm, amely a Kr.e. 3100-2900-as időszakból
származik. Az írás a gabona szétosztásával kapcsolatos adminisztratív adatokat tartal-

maz. Fotó: Metropolitan Museum of Art. 
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az akkor múlt évtizedekben fejtették meg. Ezért az egyéb, addig ismeretlen ős-
kori írásnyelvek megoldása is teljesen lehetséges kutatási célként lebegett a
régészek szeme előtt. Ha valaki rá tudott mutatni egy, már megfejtett írásrend-
szerrel való kapcsolatra, az már magától értetődő kezdetnek számított. Ugyan-
akkor nagy volt az érdeklődés az iránt is, hogy a különböző kultúrák hogyan
alakultak ki és milyen kapcsolatuk volt egymással, valamint hogy a népek,
nyelvek és vallási meggyőződések miképpen terjedtek az őskor alatt. Kutató-
körökben általános az a meggyőződés, hogy a legősibb fejlett kultúrák valahol
a Közel-Keleten jöhettek létre. Ezt a kultúrtörténeti hátteret figyelembe véve
nem furcsa, hogy Torma Zsófia azt a nagyon valószínű következtetést vonta
le, hogy a közel-keleti fejlett kultúrák valamelyike lehetett a tordosi kerámián
felfedezett érdekes jeleknek az ihletője.

Egy másik elmélet, amelyet a kerámiákon felfedezett jelekkel kapcsolatosan
hangoztattak az volt, hogy inkább gyártójelekről lehet szó, amelyeket például
a különböző fazekasok, vagy talán az edények tulajdonosai karcoltak a tár-
gyakba (pl. Biehl, 1996). Ez gyakran előfordult különböző kultúrákban, például
a közel-keleti bronzkori kerámiákon, valamint a bronzkori görögországiakon
is. A tordosi kerámiákon viszont úgy látszik, hogy hasonló jelek rendszersze-
rűen ismétlődnek különböző kombinációkban. Továbbá, hogy a kultúra több
lelőhelyén is megtalálhatók. Ez fokozottan utal arra, hogy más, összetettebb
szerepük lehetett. A tulajdonos- és gyártójeleknek természetesen minél külön-
legesebbeknek és egyéniebbeknek kellene lenniük, hogy elkerülhető legyen a
tárgyak tulajdonosainak vagy a fazekasoknak az összetévesztése. Tehát amikor
a jelek és a minták ismétlődnek az inkább arra mutat, hogy bonyolultabb je-
lentőséget hordozó elemekről van szó, amelyek kombinálásával új jelentést
lehet ezeknek adni. Ez arra utal, hogy nem csak a jelek önmagukban, hanem a
különböző kombinációik valamilyen üzenetet vagy mondanivalót közvetítenek.
Az elméletet az is támogatja, hogy idáig több mint 1000 különböző jelet meg
tudtak különböztetni. Ez a legkorábbi sumér ékíráshoz hasonlítható, amelynek
csak 770 jelét tudták azonosítani, valamint a legrégebbi kínai írás 1200-1400
ismert jeléhez. Egészében mindez valami sokkal bonyolultabbra enged követ-
keztetni, mint gyártói- vagy tulajdonosjelek, és szemmel láthatóan a bonyolult
őskori írásművészet két jól ismert példájához is teljesen hasonlítható (l. Haar-
man, 2014). 

Már Torma Zsófia is sok egyéni formájú jelet tudott megkülönböztetni, az
ő kora óta pedig még sok új leletet feltártak. Néhány különálló, nagyon látvá-
nyos lelet is előkerült, amelyek még inkább ellentmondanak annak, hogy gyár-
tót vagy tulajdonost jelző egyszerű motívumokról lenne szó. Ezeknek a
tárgyaknak egyikét viszont közel egy évszázaddal később Erdélyben találták,
nem túl messze az első megvizsgált tordosi helyszíntől. A történetet tovább bo-
nyolítja, hogy a lelet önmagában is nagyon ellentmondásos és vitatott, s hátte-
rének olyan a története, amely egy külön könyvet érdemelne. 
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mivel minden ember, anyanyelvtől és kultúrától függetlenül megérti jelentés-
üket. Mikor valódi írásról beszélünk, ez alatt leggyakrabban az ideografikus
írást (fogalomírást) értjük, ami inkább tárgyakat és fogalmakat ábrázoló jelké-
pekből áll, mint a nyelv hangjaiból. A legtöbb mai írott nyelv ezekből az ide-
ografikus írásrendszerekből ered, nem pedig a piktogramokból. Mikor az ékírás
végül kialakult, már évezredek óta létezett egyféle elődje a dél-mezopotámiai
sumér területen, különböző tárgyakat ábrázoló kisebb agyagfigurák formájá-
ban. Az ékírás jelei is eleinte egyenesen képeket ábrázoltak, idővel viszont
egyre jobban stilizálódtak (Woods, 2010, 33-51. oldal). Az ékírás kor szem-
pontjából megelőzte a kínai és egyiptomi, képírásra épülő mindkét írott nyelvet
is. Az ókori egyiptomi a hieroglif (görögül hieroglyphikos – „szent jelek”) kép-
írás ezek közül a legismertebb. Ha a mai kínai írásjeleket vesszük figyelembe,
akkor viszont a konkrét képek nem annyira nyilvánvalóak. Viszont amikor a
kínai bronzkor alatt kialakultak a jelek, ezek is valóságos ábrázolások voltak. 

Az őskori írásrendszerekkel foglalkozó kutatás tehát nagyon időszerű téma
volt abban az időben, amikor az 1870-es években Torma Zsófia megkezdte
tordosi ásatásait, mivel az egyiptomi hieroglifák valamint az ékírás titkait épp
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23.  ábra. Alakok, edénydarabkák és egyéb feliratos tárgyak maradványai Tordosról,
Torma Zsófia jegyzeteiből. Madarassy & Friedrich.
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1974) le is szögezte ezt, de ugyanakkor felismerte, hogy az agyagtáblákon bo-
nyolultabb karcolatok voltak. Igaz, hogy Vlassa a szarvas állat motívumát egy
vadászat ábrázolásának – tehát inkább egy művészi vagy elmesélő képnek –
értelmezte, viszont azt állította, hogy a többi jelet inkább írásnak kell felfogni.
Elődjéhez, Torma Zsófiához hasonlóan Vlassának is az volt a véleménye, hogy
a jelek a sumérek korai piktogrammjaira emlékeztetnek és, hogy azokhoz ha-
sonló módon jelentőséget hordoznak. Tehát nemcsak különálló képeket ábrá-
zoltak, hanem olyan jelek, amelyeket kombinálni is lehet, hogy bonyolultabb
mondanivalót alkossanak – ami az írásnak az alapvető sajátossága.

A leletek már kezdettől fogva meglepték a kutatóvilágot, azt követően pedig
hosszas, elmérgesedett, még mindig folyó vitát indítottak el. A jelek természe-
téről folyó vita, Torma Zsófia tordosi felfedezései óta, időnként fellobbant.
Hosszabb pislákolás után a kérdés ekkor ismét lángolóan időszerűvé vált, ezt
követően pedig vitatott maradt egészen mostanáig. A kutatók álláspontjai min-
dig különböznek, egyesek azt állítják, hogy a karcolt jelek valójában az írásnak
egy korai változatát képviselik, másoknak pedig az a véleménye, hogy való-
színűleg vallásos szimbólumokat ábrázolnak, azaz, mint láttuk, esetleg tulaj-
donjeleket, vagy egész egyszerűen csak díszítőmotívumok, amelyeknek nincs
különös mondandója. Marija Gimbutas (1974, 1991) szerint valójában egy írást
ábrázoltak, és arra a mintára, amely szerint a környékbeli kőkorszaki kultúrákat
is elnevezte, a jeleknek a „óeurópai írás” nevet adta (Old European Script).
Colin Renfrew véleménye szerint (1973) viszont aligha lehet valóságos írás,
mivel az agyagedényeken és egyéb tárgyakon látható jelek annyira általánosak,
hogy egymástól függetlenül is nyugodtan kialakulhattak. Renfrew véleménye
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A tatárlakai (Tărtăria) figyelemreméltó leletek

Nicolae Vlassa (1934-1984), a kolozsvári (Cluj) Erdély Történelmi Nemzeti
Múzeumának régésze volt, aki 1961-ben feltárt egy leletet, amelyen nyomai
lehetnek a világtörténelem legkorábbi írott mondatainak. Ez a románul Tărtăria
néven ismert településen történt, a régi magyar neve viszont Tatárlaka. A lelő-
hely nincs messze Gyulafehérvártól (románul: Alba Iulia), Erdély korábbi ma-
gyar fővárosától. Az ásatás egy kőkorszaki lakóhelyet tárt fel, amely
ugyanakkor sírhely is lehetett. Sok minden utal arra, hogy egy olyan helyiség-
ről volt szó, amelynek különös vallási jelentősége lehetett. Mindenesetre
ugyanannak a kőkorszaki kultúrának a maradványa volt, amit Torma Zsófia
közel egy évszázaddal korábban tanulmányozott Tordoson, onnan 75 kilomé-
terre északkeletre. Az ásatáskor jellegzetes kerámiaedényeket és agyagfigurá-
kat is feltártak, valamint olyan csontokat, amelyek temetésre és
áldozatbemutatási szertartásra utaltak.

A legfigyelemreméltóbb tárgyak viszont eltértek a Tordos-kultúra korábbi
leleteitől, valamint az Európában addig az időpontig egyáltalán felfedezett ösz-
szes régi lelettől is. Három kisebb, ki nem égetett agyagtábláról volt szó, egy
kerekről és két szögletesebbről, mindhárom karcolt jelekkel. Egy gödörben
voltak több más tárggyal együtt elhelyezve, többek közt 26 kő- és agyagfigu-
rával és egy ember feldarabolt csontjaival. Eleinte ezeket egy felnőtt férfi csont-
jainak vélték, a későbbi alapos vizsgálatok kimutatták azonban, hogy
valószínűleg egy 50-év körüli nő maradványai. A felfedezett figurák nagyon
jellemzőek a kultúrára; a legtöbb tény arra utal, hogy a gödörbe áldozatként
helyezett tárgyak ezek. Felmerültek olyan elméletek, hogy egy embert áldoztak
a helyszínen, de a legnagyobb valószínűséggel egy embernek a meghatározott
módú temetéséről lehetett szó, fontos rituális jelentőségű tárgyakkal együtt
(Lazarovici & Merlini, 2005).

A rovátkás kerek agyagtábla átmérője kb. 6 cm, a szögletes táblák is nagy-
jából ugyanakkorák. A kerek lapon valamint a szögletes táblák egyikén a jele-
ken kívül egy lyuk is található, mintha felfüggesztésre szánták volna ezeket.
Mindhárom táblának csak az egyik oldalán vannak karcolatok, a másik oldaluk
pedig sima. Néhány bekarcolt motívumot sikerült valóságos tárgyak ábrázolá-
saiként azonosítani. A képek közül egyik egy szarvas állatot ábrázol, kettő
pedig valamilyen növényekre hasonlít, leginkább fákra vagy ágakra. A karcolt
jeleknek nagy része viszont elvontabb, vagy legalábbis túlságosan stilizált
ahhoz, hogy valaki modern szemmel előzetes ismeretek nélkül arról az őskori
képzeletvilágról, ami a képeket alakíthatta, azonosíthassa ezeket (Merlini &
Lazarovici, 2008, 111. oldal).

Már korán nyilvánvalóvá vált, hogy az agyagtáblákon szereplő jelek erősen
emlékeztettek azokra, amelyek más, ugyanabból a korszakból származó kerá-
miatárgyakon is megfigyelhetőek voltak. Nicolae Vlassa (többek közt 1963,
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24. a + b ábrák Fénykép és rajz az egyik tatárlakai/tărtăriai agyagtábláról vagy amulett-
ről, Kr.e. 5500-5300-ból. Ezeknek a jeleknek jelentősen korábbi időbeli elhelyezésük van,
mint a legkorábbi sumér írás, de a vita arról, hogy valóban írásjelekről van-e szó hosz-

szan tartó és időnként eldurvult. Florin CB fényképe, illetve Mazarin07-nek az erről ké-
szült rajza. A Wikimedia commons-ból.
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tudta nélkül kerültek elő, nehezen magyarázható meg, hogy miért engedélyezte
volna a tárgyak durva kezelését a múzeumi konzerválóknak. Ez esetben tehát
nagyrészt hitelességről van szó: azok, akik a hamisítás tényét szeretnék bizo-
nyítni valamint azok is, akik a leletek valódiságát akarják igazolni egyaránt jó
érvekre támaszkodhatnak. Semmi konkrét bizonyíték nincs arra, hogy hami-
sítványok lennének, csupán a feltárás körülményeiből és a leletek kezeléséből
kiinduló gyanú merült fel. Lehet, hogy valóban csak tudatlanságból elkövetett
hibák történtek. A Gheorghe Lazarovici és Marco Merlini 2005-ös publikációja
szerint a tatárlakai/tărtăriai leletek alapos vizsgálata és kiértékelése semmit
sem talált, ami arra mutatott volna, hogy az agyagtáblák vagy a többi lelet bár-
melyike nem lenne eredeti. Mint hamarosan látni fogjuk, mára több hasonló
lelet került elő, amelyek összességükben az említett tárgyak hitelességét na-
gyon megnövelik.

Az agyagtábláktól függetlenül is lenyűgöző volt a tatárlakai/tărtăriai lelő-
hely, különleges sírhelye miatt, a sok Tordos-kultúrára jellemző agyagfigurával
és kerámiával. Voltak olyan elképzelések, amelyek szerint az elhantolt sze-
mélynek rendkívüli vallásos feladatai lehettek, s akit egyedi módon temettek
el, különleges tárgyakkal együtt – áldozati ajándékokkal és jelképekkel, ame-
lyek összefüggésben lehettek vallásos szerepével (Whittle, 1996, 101. oldal).
Úgy tartják, hogy az eltemetett nő kultikus vezető lehetett, esetleg papnő, amit
ez esetben a vele eltemetett tárgyak is jeleznének. Az ásatás a kultúrával kap-
csolatos új általános tudást is eredményezett, nem utolsósorban az önmagában
is figyelemreméltó korszakban való elhelyezést. Eleinte úgy vélték, hogy a
lelet a Kr.e. 2700-as évekből származhatott, egy olyan korból, ami egybeesett
a Tordos-kultúra korbeli elhelyezéséről elfogadott akkori véleménnyel. Ez ön-
magában igen korai kormeghatározása egy annyira fejlett földművelő társada-
lomnak, amely településeinek népsűrűsége csaknem város-jellegű volt. Az
időbeli elhelyezések most azt mutatták, hogy e civilizációt egy csapásra még
távolabb lehet helyezni az időben, ami gyökeresen megváltoztatta az őskori
közel-keleti és európai földműves kultúrák között fennálló időrendi viszonyo-
kat. 

Az agyagtáblák lelőhelyének rétegéből gyűjtött szerves anyagok szén-14
izotópos módszerrel végzett vizsgálata elképesztően korai időbeli elhelyezést
mutatott ki, körülbelül Kr.e. 5300-at, két és fél évezreddel előbbit, mint ahogy
eleinte feltételezték. Ez a korai kormeghatározás legalább annyira felkavarta a
régészeti kutatást, mint az agyagtáblák felfedezése. Azt jelenti, hogy az európai
fejlett földműves kultúra visszavezethető egészen a mezopotámiai sumér civi-
lizáció legrégebbi szakaszainak koráig. Nyilvánosságra hozatalukat követően
az eredmények szenzációvá váltak, s ezt az 1960-as években még egészen új-
donságnak számító szén-14 izotópos kormeghatározás tette lehetővé. Ezt kö-
vetően sok régi és új lelőhelyről meg tudták állapítani, hogy milyen korból
származnak. Mint korábban említettem, manapság léteznek olyan kormegha-
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az, hogy egy kecskét egyszerűen kecske, egy fát fa és egy embert ember for-
mában ábrázolnak. Ugyanakkor Renfrew sem tagadja, hogy ezek jelentést hor-
dozó jelképek is lehettek, viszont nem tartja valószínűnek, hogy teljes írásról
van szó, amelyet kiegészítő szóbeli magyarázat nélkül is el lehetett olvasni.
Egy másik meggyőződés abból indult ki, hogy a jelek egy fejlettebb írásrend-
szer utánzatai voltak, nem pedig önállóak, ez viszont az egyedi jelek nagy szá-
mával és a jelek elképesztően korai kormeghatározásával nem egyeztethető
össze. 

Több oka volt annak, hogy a leletet már első perctől kezdve megkérdője-
lezték: természetesen maguktól a figyelemreméltó tárgyaktól is függött, de idő-
szakbeli elhelyezésüktől is. Kiderült, hogy sokkal régebbiek voltak, mint amit
bárki egyáltalán el tudott képzelni. Egy másik vitatott kérdés az, ahogyan a ko-
lozsvári (Cluj) múzeum az ásatást követően átvette a leleteket. Mint említettem,
az agyagtáblák nem voltak kiégetve mikor a földben felfedezték ezeket, de
ennek ellenére jó állapotban maradtak fenn. Anyaguk nagy rész mésztartalmú
homokkal összekevert kisebb mennyiségű agyagból állt. A régészeti irodalom-
ban szerepelnek adatok arról, hogy a táblákat az anyag megszilárdítása érde-
kében kiégették, és hogy ez kezdettől arra mutat, hogy hamisítványok. Ezt
azonban Vlassa visszautasította, és a tárgyak vizsgálata sem utal ilyesmire. Vi-
szont az anyag a konzerválási folyamat során elkövetett hibák miatt megsérült
és törékennyé vált, többek közt azért, mert savas folyadékkal tisztították őket,
amely nagyon káros hatással volt a meszes anyagra. Ezen kívül a tárgyakat
egy vákuumos autoklávba is helyezték annak érdekében, hogy az anyag meg-
keményedjen és stabilizálódjon (Lazarovici & Merlini, 2005, 211. oldal; Mer-
lini & Lazarovici, 2008, 118-119. oldal). Így az agyagtáblák feltárását követően
a tartósítás hibái nagyon megnehezítették a további vizsgálatuk lehetőségét.

Ennél súlyosabb következmény, hogy az egész tartósítás azt eredményezte,
hogy sokan a lelet valódiságában is kételkedni kezdtek. A múzeumi konzervá-
toroknak az agyagtáblákkal való bizarr bánásmódja, amellett, hogy az ásatás
vezetője, Nicolae Vlassa nem is volt jelen az ásatás helyszínén, amikor pont
ezeket a leleteket feltárták, nagyban hozzájárultak ahhoz a gyanúhoz, hogy va-
lóban hamisítványok (Qasim, 2013). Ha az ember kételkedik abban, hogy a
leletek valódiak, akkor nyilván kézenfekvő feltételezés, hogy az agyagot épp
azért kezelték ilyen módon, hogy csökkentsék a hamisítás leleplezésének a ve-
szélyét. Tehát a valóságos csalás fedezése lenne a megjátszott ügyetlen tartó-
sítás látszatának a célja.

A kérdés ugyanakkor, hogy tényleg valós ez a feltételezés vagy sem. Ha ha-
misítványról lenne szó, gyakran felmerült annak a gyanúja, hogy ehhez Nicolae
Vlassanak köze volt, miközben a hamisítás tényének igazolására rámutattak
arra, hogy ő maga nem volt jelen a helyszínen, mikor a leleteket feltárták. Ez
ambivalens és tulajdonképpen ellentétes érv, mivel a Vlassa távolléte valósze-
rűbbé teszi, hogy akkor őt is az orránál fogva vezették. Ha a leletek viszont a
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lócsontokra – amelyeket aztán megégettek vagy tűzben megforrósítottak. Úgy
vélték, hogy a karcolt jelek és az anyagokban keletkező repedések kapcsolatát
tanulmányozva megjósolhatják a jövőt. Tulajdonképpen ugyancsak ez az alapja
a Kínában még ma is használt írásnak, ami a világ manapság leggyakoribb
írásrendszere a latin abc után. A kínai Shan dinasztia bronzkori fővárosában,
Anyangban, a Henan-tartományban felfedezett, égetett csontokat és teknőché-
jakat tartalmazó áldozati gödrök, amelyeket e könyv szerzőjének is kiváltsága
volt helyben tanulmányozni, bizonyos hasonlóságot mutatnak a Vlassa cso-
portja által Tatárlakán/Tărtărian megvizsgált lelettel (Kaliff, 2014, 18. oldal; l.
Qiu, 2000).
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tározások, amelyek a Duna-kultúrát még távolabbra helyezik az időben.
Ha az agyagtáblák jelei valóban egyféle szöveget alkotnának, akkor a neo-

litikus Duna-kultúrákban előforduló írás kor szempontjából egyaránt meg-
előzné a sumér ékírást és az egyiptomi hieroglifákat is. Ez esetben a
mezopotámiai sumér civilizáció úgynevezett Eridu-szakaszával egykorúak,
amely megelőzi az ékírás kialakulásának időszakát. Ha valójában így van,
akkor ez a tatárlakai/tărtăriai jeleket – valamint a Tordos-kultúra egyéb példáit
– nem csak Európa, hanem a világ legkorábbi ismert írásrendszerévé is teszi.
Ez érthető módon vitatott következtetés, előítéletek nélkül nézve viszont egyál-
talán nem valószerűtlen. Mint korábban is láttuk, egyéb nagyon korai újítások
is jellemzik a Duna-kultúrákat, mivel a világ legelső ismert réz- és bronzmeg-
munkálása is pont ezek helyszínén történt.

Ha az agyagtáblák valódiak, mégis ellenkező vélemények vannak azzal kap-
csolatosan, hogy minek kell ezeket felfogni vagy még inkább, hogyan kell eze-
ket értelmezni – és, hogy egyáltalán lehetséges-e?! A kutatók, akik szerint a
karcolt jelek valójában egy korai írást képviselnek, négy érvre alapozzák állí-
tásukat: elsősorban a rovátkák vonalszerű sorokban jelennek meg a táblákon,
ez csupán díszítés céljából nem indokolt. Másodsorban úgy tűnik, hogy saját
jelentése van minden jelnek, amelyek a többivel kombinálva egyfajta monda-
tokat alkotnak. A harmadik érv az, hogy ugyanazok a jelek szerepelnek más
tárgyakon is, amelyeket a Duna-civilizáció teljesen más lelőhelyein találtak,
például azokon a kerámiákon, amelyeket Torma Zsófia tárt fel Tordoson. A ne-
gyedik körülmény, amelyet kiemelnek az, hogy a jelek, valamint a mód, aho-
gyan a tárgyakon szerepelnek, egyéb ismert ősi írásrendszerre emlékeztetnek.
Nyilván akkor másik, sarkalatos kérdés, amit mind a mai napig nagy bizony-
talanság vesz körül, hogy mit jelenthetnek a különböző jelek. A megfejtés le-
hetőségéhez valószínűleg olyasmire lenne szükség, ami a rosette-i kőre
hasonlít: három különböző nyelvű feliratra, amely az egyiptomi hieroglifák
megfejtésének kiindulópontja volt.

Azoknak a kutatóknak is, akik nem tartják valószínűnek, hogy ezek írásje-
lek, megvannak a különböző elképzelései arról, hogy a jeleket hogyan kell ér-
telmezni attól kezdve, hogy díszítőminták, egészen addig, hogy a jelek valóban
jelentőséget hordoznak, ám mégsem igazi írásjelek. A kultikus színhelynek és
sírhelynek is értelmezhető helyiség, ahol a táblákat találták, alátámaszthatja
azt az elképzelést, hogy vallásos jelekről van szó. Nicolae Vlassa maga úgy
tartotta, hogy a helyiséget, amelynek maradványaiban a leleteket találták va-
lószínűleg temetkezés alkalmával bemutatott áldozatra használhatták.

Ha a szimbólumok vallásos jellegűek, semmiképpen nem zárják ki, hogy
írásjelekhez hasonló jelentésük van. Jó példák vannak olyan írásrendszerekre,
amelyeket eleinte elsősorban vallási és mágikus célra használtak, ennek ismer-
tebb példáját a bronzkorszaki kínai írásjelek képviselik. A legrégebbi ismert
kínai írásjeleket csontra, szarura vagy teknőchéjra karcolták – úgynevezett jós-
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25. ábra Egy úgynevezett „jóslócsont” teknőchéjból, karcolt kínai írásjelekkel, amelyet a
Shang dinasztia fővárosában, a mai Anyangban fedeztek fel. Az ilyen típusú leletek mu-
tatják a közeli kapcsolatot a vallás, a jóslatok és a korai írás között, olyan módon, ami a
sokkal régebbi tatárlakai/tărtăriai leletekre is emlékeztet. Fénykép: BabelStone. A Wiki-
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működik, s ez ma is érvényes például a nyelvtől függetlenül is használható
kínai írásjelekre. A sumér ékírásra is mindenképpen érvényes volt ez, ami le-
hetővé tette az írás nagyon hosszú ideig tartó fejlődését annak ellenére, hogy
teljesen eltérő nyelvű kultúrákban történt. Haarman világosan kimutatja, hogy
a Tordos-kultúrából származó tárgyakon található jelek és szimbólumok min-
den szempontból megfelelnek a valóságos írásokra jellemző kritériumoknak –
ezáltal pedig a legkorábbi ismert írást képviselik.

Ám teljesen függetlenül attól, hogy teljes írott nyelvről beszélünk vagy sem,
a leletek önmagukban véve is elképesztőek, mivel az európai földművelő kő-
korszaknak olyan korai időszakából származnak. A Gradeshnitsa-táblák ere-
detét szintén a Kr.e. V. évezredre helyezték, valamennyivel későbbre, mint
Tatárlakán/Tărtărián feltárakét de mégis nagyon koraira. Ezeket ma Bulgáriá-
ban, a vratsai régészeti múzeumban őrzik. A táblák a legutóbbi években újból
a figyelem központjába kerültek, Stephen Gide amerikai-bolgár régész 2006-
os ellentmondásos kijelentését követően, ami szerint sikerült megfejtenie a táb-
lák írását – ez az állítás viszont minden szempontból megalapozatlannak tűnik.

A görög úgynevezett Dispilio-tábla nem agyagból van, hanem rendkívül
szokatlan módon a kőkorból fennmaradt, karcolt jeleket hordozó falap, mely-
nek korát Kr.e. 5202±123 évre teszik.  A kor megállapítása ebben az esetben a
tárgyból vett minták szén-14 izotópos vizsgálatának segítségével történt (Fa-
corellis, Sofronidou & Hourmouziadis, 2014), ami a falap nagyon pontos kor-
meghatározását eredményezte. Semmi okunk sincs arra gondolnunk, hogy a
jeleket egy régi falapra esetleg később karcolták, hanem minden arra mutat,
hogy a jelek azzal egykorúak. Ezt a leletet 1993-ban fedezték fel egy olyan la-
kóhely vizsgálatakor, amelyet Görögországban, Kastoria városában, az Ores-
tiada tó egyik mesterséges szigetére építettek. Magát a lakóhelyet már 60 évvel
korábban felfedezték, 1932. nagyon száraz telén, amikor a tó vízének szintje
jelentősen leapadt. Az 1930-as évek végén elvégezték a hely előzetes vizsgá-
latát, a tényleges ásatásokba viszont csak 1992-ben fogtak, a Thesszalonikiban
működő Arisztotelész Egyetem professzorának, George Hourmouziadisnak a
vezetésével. Nagyszámú leletet írtak le, többek közt kerámiákat, csontokat, ék-
szereket és különböző faépítmények maradványait. A leglátványosabb viszont
a karcolt jelekkel ellátott falap volt, amelynek jelei bizonyos fokig a minói li-
neáris-A írásra emlékeztettek, nagyobbrészt pedig a tordosi jelekre. Sajnos a
falap károsodott valamennyire azokban az időszakokban, amikor a tó alacsony
vízállásakor a levegő oxigénje hatott rá, emiatt a tartósítása még mindig folya-
matban van. Mind a mai napig nem jelent meg ennek a leletnek a végleges le-
írása.

Egy másik leletet, amelyet különösen jelentősnek tartanak, 1981-ben Mol-
dáviában, a Ghindaru nevű város közelében Poduri-Dealul mellett fedezték fel.
Ez egy női alakokat ábrázoló, 21 darab antropomorf agyagfigurából álló gyűj-
temény, amelyeket egymással szemben, kör alakban helyeztek el, közülük
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Az egyik korábban említett, talán nyomósabb érv, hogy valójában írásról
van szó, az, hogy sok különböző jel ismétlődően szerepel különböző lelőhe-
lyeken. Ez arra mutat, hogy olyan jelképek lehetnek, amelyeknek általános je-
lentése volt, és amelyeket egyéb jelekkel kombinálva jelentéshordozó
üzenetekké lehetett alakítani. Az értelmüket ki tudták olvasni az akkori társa-
dalom legalábbis bizonyos személyei, talán azok az emberek, akik kereskede-
lemmel foglalkoztak, vagy, akik megkülönböztetett kultikus szerepet töltöttek
be. Nem jelent ellenmondást a jeleknek a kezdeti vallási vagy rituális rendel-
tetése, de amelyeket utólag más célokra is használtak. Egyéb korai írásrend-
szerekben is hasonlóan ment végbe a fejlődés.

Valószínűleg nem fog kihunyni a vita arról, hogy a tatárlakai/tărtăriai
agyagtáblák hamisítványok vagy sem, annak ellenére, hogy a legtöbb adat arra
mutat, hogy valódiak. Egy érv, amit az utóbbi években a gyanú alátámasztására
hangoztattak az, hogy a jelek közül egyesek emlékeztetnek azokra a sumér
szimbólumok ábrázolásaira, amelyek a Vlassa ásatása idején szerepeltek a
könnyen hozzáférhető román irodalomban (Qasim, 2013, 307-318. oldal). Ez
természetesen a hamisítás lehetőségére utal, de másrészt ez a hasonlóság
ugyanakkor a két ókori írásbeli nyelv párhuzamának az alátámasztására is hasz-
nálható. Már Torma Zsófia is nagy hasonlóságokra figyelt fel a tordosi és a
sumér kultúra között. Így tehát gyenge támaszt nyújt a hamisítás elméletének,
hogy 1961-ben Romániában léteztek képek a sumér ékírásról. Fel kell tennünk
azt a kérdést is, hogy mi okból hamisították volna az agyagtáblákat, abban az
időben mit nyerhettek volna ezáltal? Ezen kívül pedig, ha hiteles hamisítást
szerettek volna készíteni, miért kezelték olyan ügyetlenül a leleteket a tartósí-
tásnál, valósággal provokálva minden gyanakvást? 

A Tărtăria-táblák eredetiségét igazolják továbbá azok a későbbi évek alatt
tett felfedezések, amelyek során néhány hasonló tárgyat felszínre hoztak. Ezek
közé tartoznak a csaknem ugyanakkora hírű Gradeshnitsa-táblák, amelyeknek
viszont a feltárási körülményei nem annyira vitatottak, mint a Vlassa leleteié.
Még egy hasonló tárgy Észak-Görögországból, Dispilio-ból származik, erre
mindjárt visszatérek. 

A Gradeshnitsa-agyagtáblákat Bulgária északnyugati részében, a Gradesh-
nitsa nevű falu közelében fedezték fel, 1969-ben. A javasolt értelmezések, ame-
lyek magukba foglalják a valóságos írás, valamint a díszítőmotívumok
lehetőségét is egybeesnek a tatárlakai/tărtăriai leletek értelmezéseivel. Egy dip-
lomatikus és köztes vélemény szerint a jelek valójában jelentéshordozó jelké-
pek lehetnek, de nem függnek egyenesen össze írással és nem fordíthatók le
beszélt nyelvre (Fischer, 2003, 24. oldal). Ahogyan Harald Haarman, kiemel-
kedő német nyelvkutató is meggyőzően érvelt (1995, 31. oldal, Haarman &
Marler 2014, 34. oldal) nem kötelező viszont, hogy az írás kapcsolódjon a be-
szédhez. Nincs semmi akadálya annak, hogy az írásjelek a beszélt nyelvtől
függetlenül is használhatók legyenek. A piktografikus írás – képírás – pont így
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mint azt a történelem előtti kort, amelyről a régészek szeretnének beszélni.
A fentiekben említett elképesztő leletektől teljesen függetlenül az egyéni

jelek nagy mennyisége, amelyet ezeknek a kultúráknak számos lelőhelyén azo-
nosítani tudtak önmagában a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a kőkorszak
alatt Európának ennek a részén valóban kialakult egy írás. A kutatók egy részét
ma foglalkoztató kérdés, hogy milyen módon élhetett tovább ez az írás, és, ho-
gyan befolyásolhatta az egyéb korai írásrendszereket. Mint láttuk, az alapos
szén-14-es módszeres vizsgálatok kimutatták, hogy a korai európai írás jóval
megelőzte az általában a legrégebbi írásnak tartott sumér írást. Ha befolyás
történt, akkor ez Európából indult ki, nem pedig ellenkező irányban. A késő
Kr.e. 3000-es évek után viszont megszűnnek ennek az írásrendszernek a nyil-
vánvaló leletei, de jelek utalnak arra, hogy Görögország bizonyos részein meg-
maradt a következő évezred alatt is. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a régi
európai írás fontos befolyásolója volt a minói lineáris-A írásnak, amelynek leg-
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pedig 13 agyagból készített széken vagy trónuson ült. Mint korábban is láttuk,
az ilyen típusú figurákat gyakran istennőkultusszal asszociálják, ebben az eset-
ben pedig úgy tűnik, hogy egy teljes kultikus jelenetet képviseltek. Egy ehhez
hasonló, ugyancsak 21 figurából álló lelet a moldáviai Isaia-Balta Popii nevű
lelőhelyen is előkerült (Bailey, 2010, 113. oldal). A poduri-dealul-i figurákkal,
amelyeknek származását a Kr.e. 4900-4750-es évekre helyezték, valamint meg-
felelőikkel együtt képviselik a Tordos-kultúra és közeli rokon-változatai igen
nagy földrajzi elterjedés-elméletének egyik bizonyítékát. Ezeknek az istennő-
alakoknak néhányát a kerámiákon és agyagtáblákon található szimbolikus je-
lekhez hasonló motívumok díszítik, amelyeket piros festékkel festettek a
figurák vállaira.

A látszólag jelentőségteljes szimbólumok használata tehát nem csak azokra
az erdélyi és a mai Szerbiában levő Belgrád körüli földrajzi területekre korlá-
tozódott, ahol legelőször felfedezték ezeket. A moldáviai leletek, valamint a
gradshnitsai és dipilioiak, és sok más lelőhelyről származó kerámiák hasonló
kulturális vonások terjedését mutatják az akkori Délkelet-Európában. A Duna-
kultúrának azt a változatát, amelyhez a Moldáviában felfedezett figurák tar-
toznak viszont a Cucuteni-Trypillia-kultúrának nevezik (kb. Kr.e. 5200-3500)
a Románia keleti részén fekvő Cucuteni lelőhely és az Ukrajnában, Kievtől
nem messze található Trypolskaya-lelőhely után. Manapság gyakran az ukrán
Trypillia-nevet használják, de az orosz Tripolye-változata is gyakran előfordul.
Ez a kultúra nagyon nagy területet fed, amely nyugaton a Kárpátoktól egészen
keleten a Dnyeszter- és Dnyeper-régiókig terjed, szóval egy átfogó kultúra,
helyi változatokkal (Ellis, 1984; Mantu, 2000-2001, 267-284. oldal). Sok te-
lepülés viszonylag kisméretű, ennek ellenére nagy népsűrűségű volt. Gyakran
három-négy kilométerre feküdtek egymástól, főként a folyóvölgyekben. A Cu-
cuteni-Trypillia-kultúra egyes települései viszont a Tordos-kultúrához hason-
lóképpen jelentősen nagyobbak és város jellegűek voltak. A későbbi és érettebb
fázisa alatt, kb. Kr.e. 4000-3500 évvel, valójában itt épültek a kőkorszaki Eu-
rópa idejéből egyáltalán ismert legnagyobb települések, Ezek közül egyesek-
ben körülbelül 3000 különböző épület maradványai találhatók, amelyekben
különböző számítások szerint 20 000 – 46 000 ember is lakhatott (Diachenko
& Menotti, 2012). Ezek szinte hihetetlen számok ahhoz a korai időszakhoz ké-
pest, ami új fényt vet az európai kőkorra.

Tehát a Cucuteni-Trypillia-kultúra a Tordosi-kultúrához és az átfogó Star-
čevo-Kőrös-kultúrához hasonlóan ugyanahhoz a fejlett földművelő társadal-
makból álló kőkorszaki nagy szerkezethez tartozott. Emiatt értelme van Marija
Gimbutashoz hasonlóan egyetlen összetartozó civilizációról, „Old Europe”-
ról beszélni. Alapjában véve ugyanarról a kultúráról van szó, különböző vál-
tozatokkal, de nagyobb, átfogó hasonlóságokkal. Ennek okán az ókori kultúra
más és más tudományos elnevezéseit elsősorban különböző modern, régészeti
neveknek kell felfognunk, amelyek inkább a mai nemzeti neveket tükrözik,
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26.  ábra. Szimbolikus, szarvakkal díszített tró-
non ülő istennőt ábrázoló szobor, amely a közel-

keleti kultúráknak egy általános vallásos
szimbóluma. Abból az agyagfigurákból álló gyűj-

teményből, amelyet Poduri-Dealulnál fedeztek
fel, amely a Kr.e. 4900-4750-es korból származik.
Ma a Piatra Neamț-i múzeumban található, Ro-

mániában. Fénykép: Cristian Chirița. A Wikime-
dia commons-ból.

27.  ábra. Látszólag absztrakt minta
a Cucuteni-kultúrából származó ke-
rámián. Fénykép: Cristian Chirița.

A Wikimedia commons-ból. 
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Több ezer éves kitekintés – élhet-e ma is az őskor?

Ha a sumér írással rokon korai európai írás gondolata már önmagában vita-
tott elmélet volt Torma Zsófia idejében, akkor ez még inkább érvényes arra az
elképzelésére, hogy ennek az írásnak nyomai több ezer éven keresztül túléltek
az erdélyi helyi néphagyományokban. Ez már korán felmerült Zsófiában a ha-
zájában élő régi néphagyományok iránti erős érdeklődésének köszönhetően.
Erdélyben nagyon gazdag népi kultúra létezett, sőt még mindig él, a régi ma-
gyar falusi lakosság körében, például a székelyeknél. Az évszázadok során kü-
lönböző feliratokra és tulajdonjegyek feltüntetésére használt régi
írásrendszernek az ismerete is fennmaradt náluk. Ennek a népi írásmódnak na-
gyon régi gyökerei vannak, amely egyes településeken csaknem egészen a mo-
dern időkig megmaradt a skandináv rúnákhoz hasonlóan, annak ellenére, hogy
az írásjelek jelentését már részben elfeledték. Zsófia felvetette a kérdést, hogy
honnan eredhetnek ezek a furcsa jelek, erre pedig az idáig végzett kutatás még
mindig nem tudott biztos választ adni.

Régészeti és őslénytani tudásszomja mellett az erdélyi magyar népi kultúra
már gyermekkora óta szenvedélye volt Zsófiának. Ebben az esetben is bizo-
nyára apjának az erős érdeklődése hatott rá. Így tehát, amikor az egyedülálló
tordosi régészeti felfedezéseket tette és először találkozott a kőkorszaki érdekes
szimbólumokkal, valami miatt nagyon ismerősnek találta ezeket. Számos ke-
rámiadarabkán szereplő jel erősen emlékeztette arra az írásrendszerre, amelyet
a székelyek őriztek meg és használtak. Ezért nem furcsa, hogy Zsófiában fel-
merült a gondolat, hogy a tordosi leletek motívumainak nem lehet-e valami
összefüggése azokkal a rúnajelekkel – magyarul rovásírással – amelyeket a
székelyek használtak? Annak ellenére, hogy évezredek teltek el amióta a kő-
korszaki tárgyakat betakarta a föld és aközött, hogy a székelyek vésték jeleiket,
mégis helyénvaló volt felvetni a kérdést, hogy esetleg van-e köztük összefüg-
gés. Azt persze tudjuk, hogy a véletlen sokszor elképesztő eredményeket hoz-
hat, de minden szempontból szembetűnő, hogy ezek az egymásra emlékeztető
jelek ugyanazon a földrajzi területen léteztek s olyan sok hasonlóságot mutat-
nak. Így nem nehéz megérteni, hogy felébresztették Torma Zsófiának az ér-
deklődését. Ugyanakkor ez olyan kérdésekre irányította Zsófiának a kőkori
kutatását, amelyek már az ő életében nagyon vitatottak és ellentmondásosak
voltak, s máig azok maradtak. Mivel a székelyekről van szó, az Erdélyben kü-
lönösen hosszú történelmet és folytatólagosságot valló bizonyos magyar nép-
csoportról, az írásjeleik keletkezésének hátterével foglalkozó kérdés a magyar
nemzet legrégebbi történelmét is érinti.

A magyarok származásának kérdése már Torma Zsófia korában élénken vi-
tatott volt. Ennek az oka részben természetesen az, hogy a magyar nyelv any-
nyira különleges és különbözik az egyéb ma élő közép-európai nyelvektől.
Történelmileg ismert, hogy a honfoglaló törzsek a Kr.u. 800-as évek végén ér-
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korábbi nyomai kb. Kr.e. 2500-ből származnak. A felfedezett lineáris-A jelek-
nek körülbelül fele közeli párhuzamot mutat a régi európai írással. A lineáris-
A írást sem tudták még megfejteni, a későbbi bronzkorszaki görög lineáris-B
írással ellentétben, amelynek jelei szintén a kőkorszaki európai írások hatását
mutatják. Érdekes módon jelentősen befolyásolták ezek a 3100 évvel későbbre
helyezett Trója/Hisarlik legkorábbi szakaszát is (Haarman, 1995, 83. oldal,
2002, 31. oldal; Haarman & Marler 2014, 45-46. oldal). Az utóbbi főleg azért
érdekes, mivel Torma Zsófia ezt tartotta az őskori tordosi lakosság valószínű
befolyásolójának. Sem ő, sem kortársai nem álmodhattak a ma ismert korai
időbeli elhelyezésekről, amelyek teljesen felborították a korábbi álláspontokat.
Ugyanakkor a Tordos-kultúrának és Trója első szakaszának jelei igazolják Zsó-
fiának a kulturális hasonlóságok helyes felismerésére való képességét.

Eléggé világos, hogy az írás emléke tovább élt, méghozzá hosszú időn ke-
resztül. Mikor a lineáris-B írásnál tartunk, Kr.e. 1400 körül, már közel 4000
év telt el azután, hogy a tatárlakai/tărtăriai papnő sírjába helyezték az agyagt-
áblákat, s ez annál is hosszabb idő, mint ami e sorok írásának pillanatáig azóta
eltelt! Ezek lenyűgöző gondolatok, amelyek ugyanakkor felvetik a kérdést,
hogy a kulturális emlékek milyen hosszú időn keresztül tudnak valójában fenn-
maradni? Torma Zsófiát is érdekelte ez, és erről fog szólni e könyvnek a záró
fejezete.
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amit már a jégkorszakot követő vadász-kőkorszak idején beszéltek. Napjaink-
ban ezt az elméletet nem sok nyelvész vagy régész támogatja. 

Igaz, hogy a közös származástudat és a nyelv közeli összefüggésben vannak
egymással, nem utolsósorban mivel a történelem, kultúra, rokonság és család
szempontjából is a nyelven keresztül terjed az emberi tudás legnagyobb része.
Ugyanakkor mindannyian sok különböző genetikai nyomot hordozunk, viszont
egyáltalán nem azonos mértékben. Minden attól függ, hogy hol születtünk, kik
voltak a legközelebbi elődeink és, hogy ezeknek a legtöbb felmenője hosszú
időn keresztül egy bizonyos területen élt-e. Tekintve, hogy milyen sok ősanyá-
val és -apával vagyunk rokonságban, ha csak néhány generációval hátrébb me-
gyünk az időben, kézenfekvő azt gondolni, hogy a legtöbb európai ember
idővel körülbelül egyforma mértékben gyűjtötte genetikai örökségét azoktól a
különböző csoportoktól, amelyek a történelmet formálták. Ez viszont nem így
van. Annak ellenére, hogy három nagyobb ismert népvándorlási hullám befo-
lyásolta Európa lakosságát a történelem előtti időszakban – a jégkorszak utáni
vadászok, az első földművelők, végül pedig a pusztai népek, amelyek a Kr.e.
2000-es évek elején érkeztek keletről – és ezek mind kimutathatók a legtöbb
európai DNS-ében, de messzemenően nem mindenhol egyenlő arányban. A
modern DNS-kutatás nagyon nyilvánvalóan kimutatta ezt (l. Allentoft et al,
2015; Haak et al. 2015). Egyes területeken, például főleg Dél-Európa részein
az emberek nagyrészt a korai földművelőktől származnak, míg a keleti sztyep-
pékről érkező nomádoktól származó DNS – amely Európát az úgynevezett zsi-
negdíszes kerámia- vagy csatabárdos-kultúrákkal érte el – legmagasabb
arányban Kelet-Európában fordul elő. Ez annak tulajdonítható, hogy az em-
berek nagy általánosságban egyáltalán nem mozogtak annyira a múltban, mint
ahogy a mai hovatartozás-politikai környezetben népszerű meggyőződés állítja,
nem utolsósorban a régészek közt. Gyakran kiemelik az utazásokat és a kap-
csolatokat, de az író tapasztalata szerint ez legalább annyira alapul a jelenség-
nek a mostani kulturális mozgékonyságról és globális perspektívákról alkotott
eszményein, mint a tényeken. Valójában a régészeti leletek általában egyaránt
jó esélyt kínálnak a helyhez kötött, mint a mozgó tendencia megfigyeléséhez.
Gyakran a szemlélőtől függ, hogy ezek melyikét emeli ki. 

Hogy egyes csoportok és társadalmi rétegek minden időben mozgásban vol-
tak és külső kapcsolatokat tartottak fenn, nem jelenti, hogy ez az emberek több-
ségére is vonatkozott. Ellenkezőleg, gyakran elegendő saját rokonságunkat egy
pár generációra visszamenőleg megfigyelni. Természetesen találunk néhány
egyént, aki elvándorolt, még nagyon távoli területekre is, amit a legtöbb szár-
mazáskutató nagyon érdekesnek talál. Emiatt egyszerű e példákra túl nagy
hangsúlyt fektetni, a tény viszont az, hogy a múltban az emberek legnagyobb
része ritkán költözött el otthona környékéről. Ellenkezőleg, a történelem során,
egészen a modern idők összehasonlíthatatlanul gyors közlekedési- és kommu-
nikációs lehetőségeinek megjelenéséig, a leggyakoribb az volt, hogy ugyan-
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keztek a magyar pusztára. Lovasnép voltak, akik a korábbi keleti települése-
ikről nyugat felé haladtak, a Kárpátokon és Erdélyen keresztül, le a magyar al-
földre. Korábbi történelmüket még mindig homály fedi, ezekre a kérdésekre
viszont a DNS-kutatás most már sok választ nyújthat. Mint előzőleg láttuk, a
legmegalapozottabb „őshaza-elmélet” szerint voltak olyan népcsoportok, ame-
lyek lehet, hogy a magyar nyelv ősét először az Urál környékén beszélték már
Kr.e. 4000 évvel. Ezek később elindultak nyugat felé, és a mi időszámításunk
előtti századokban viszonylag nagy földrajzi területen, az Uráltól egészen
Észak- és Közép-Európáig élhettek emberek, akik a finn-ugor nyelv korai vál-
tozatait használták (Campbell, 2004, 405. oldal). A nyelv gyökereiről ugyan-
akkor léteznek más, ettől eltérő elméletek is. Egy ilyen elképzelés például az,
hogy a finn-ugor nyelvek elsők között voltak az Európában beszéltek közül az
utolsó jégkorszakot követően. Azok, akik ezeket a nyelveket beszélték meg-
maradtak Európának különböző területein, de az idők folyamán legtöbb eset-
ben visszaszorították őket (l. Hildebrand, 1872). Ez úgy mehetett végbe, hogy
helyettük más, nagy befolyást gyakorló, indoeurópai nyelveket beszélő föld-
művelő és állattenyésztő népek kezdték uralni Európát. Ebből a szemszögből
úgy tűnik, hogy nem az uráli finn-ugor nyelvekből alakultak ki az ezeknek
megfelelő európai nyelvek, hanem ugyannak az ősi nyelvnek egy másik ágából,
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28.  ábra. XVII. századi rúnák az énlakai (románul: Inlăceni) unitárius templomból, Er-
délyben, egy közel 3000 lakosú faluból, amelyben a 2002-es népszámlálás alapján a la-
kosságnak még mindig több mint 98 százaléka magyar anyanyelvű. Fénykép: Varga

Tamás. A Wikimedia commons-ból. 
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is nyomokat hordoz az első vadászokból, a korai földművelőkből és a lovas
népcsoportok embereiből, akik az indoeurópai nyelveket elterjesztették a vi-
lágon. Így természetesen a magyar törzsek génjeiből, akiknek a nyelvét aztán
később Magyarországon beszélik, és az avarokéból is. Ez utóbbi ugyancsak a
keleti sztyeppék településeiről származó indoeurópai lovasnép volt, nyelvük
rokona a ma Iránban beszélt perzsának. Az avarok közvetlenül a magyarok ér-
kezése előtti évszázadokban jöttek, de közel sem hagytak maguk után a magyar
nyelvhez hasonló nyomokat.

Mikor a honfoglalók a IX. század végén megérkeztek a magyar hazába, bi-
zonyíthatóan meghatározó csoporttá váltak. Természetesen nem tűntek el a ko-
rábbi lakosok, de feltételezhető, hogy kezdetben külön éltek, a saját
csoportjukban. Idővel a Magyarország területét korábban benépesítő külön-
böző népcsoportok összeolvadtak a magyarokkal és átvették a nyelvüket, hogy
véglegesen megalkossák azt a magyar nemzetet, amellyel a későbbi korban ta-
lálkozunk. A mai magyar, akárcsak a többi európai nép emiatt az összes gene-
tikai elődjük nyomait hordozza, nemcsak azokét, akik a nemzeti nyelvet
beszélték. Mindez persze teljesen egyéni keverékben történik, amely nem azo-
nos egész Európában. Ha egyéneket veszünk figyelembe, akkor sok eltérés és
kivétel is létezhet a távoli és közeli felmenőktől származó egyedibb és külön-
legesebb öröklődéstől függően. Viszont, ha nagyobb csoportokat tanulmányo-
zunk, akkor mind a mai napig léteznek jelentős eltérések Európa részei közt,
ahol a különböző genetikai örökségek más és más mértékben dominálnak.

Ma gyakran keverik a kutatási eredményeket a különböző ideológiákkal. A
XX. század második fele óta terjed Nyugat-Európában a nemzeti különböző-
ségek tényét csökkenteni akaró általános szándék. Ez nagy valószínűséggel a
második világháború borzalmainak következménye és eredeti szándéka az em-
berek egyesítése volt. Ez az akarat, sajnos, néha egyfajta öncélú, külön ideo-
lógiává alakult. Ez ritkán segíti az előítéletektől mentes kutatást és
ténykeresést. Amikor a régészet, genetika, nyelvtudomány vagy egyéb tudom-
ányágak kulturális vagy genetikai rokonságokat különböztetnek meg, teljesen
nyitottaknak kellene lennünk az eredményekkel szemben ahelyett, hogy elfed-
jük ezeket. Ha hasonlóságokat és eltéréseket fedezünk fel emberek között nem
ugyanaz, mintha másként értékelnénk őket, és fontos megjegyezni ezt. 

A genetika csupán egy tényező, miközben a nemzeti identitás természetesen
sokkal többet foglal magába. Tehát az, hogy a legtöbb európai genetikai örök-
sége különböző arányokban megegyezik, elég keveset árul el a kulturális örök-
ségükről. Ha egy bizonyos hagyományt egyszer valahonnan behoztak, aztán
beolvasztották és egész különleges módon átdolgozták, nem teszi azt kevésbé
egyénivé és különlegessé. Tehát ha az ember észre meri venni a múltban az
ősök összetettségét a sok őskori népből, akiktől a mai nemzetek származnak,
nem bizonyítéka annak, hogy nincsenek nemzeti különbségek. Manapság gya-
kori az a félelem, hogy a nemzeti azonosságtudat hozzájárul az emberek közti
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azon a helyen éltek, munkálkodtak és haltak, ahol egykor megszülettek. Ez rá-
adásul rendszerint ugyanaz a hely volt, ahol a szülőknek legalább egyike is
született, a másik szülő pedig leggyakrabban a nem túl távoli környékről szár-
mazott. Mint említettem, természetesen van sok kivétel, de mint lenni szokott,
a kép egészét nem a kivételek adják, hanem elsősorban a szabály. Ebből a
szempontból pedig a DNS-kutatás egyértelmű választ ad, mivel még évezredek
elteltével is jelentős különbségek észlelhetők. Ezek az évezredek több száz
öröklődési vonalat foglalnak magukba, számtalan őssel, akikkel az ember
egyenlő mértékben rokon. Csupán tíz generációra visszamenőleg már 1024
felmenőnkkel vagyunk egyenlő fokú rokonságban, további tíz generációval
korábban az ősök száma már több, mint egy millió. Húsz generációra vezetve
vissza felmenőinket pedig még mindig csak valahol a középkorban tartunk.
Így aztán könnyű elképzelni, hogy mennyivel bonyolultabb, amikor több évez-
reddel saját időszámításunk előtti korra gondolunk…

Kevés analitikus adottsággal érthető, hogy ez nem jelenti ugyanakkor azt,
hogy a több millió távoli felmenőnk mind teljesen különböző egyén. Ha így
lett volna, akkor ehhez a Föld lakossága egyáltalán nem is lett volna elegendő.
Ellenben tény az, hogy a származások gyakran keresztezik egymás, sokszor
pedig különböző öröklődési vonalakban ugyanaz a személy szerepel. Mivel az
ősapák és -anyák, akikkel számos egyenes öröklődési vonalon állunk rokon-
ságban a távoli múltban gyakran ugyanazok, hozzájárul ahhoz, hogy a geneti-
kai örökség egyáltalán nem olyan elágazó, mint ahogyan elméletileg tűnik.
Emiatt egy vagy több „erőteljes” ős, azaz személy, akiből nagyon sok öröklő-
dési vonal ered, a sok különböző vérvonalnak köszönhetően látszólag arány-
talanul túlnyomóan dominál. Máskülönben könnyen azt hihetnénk, hogy a sok
rokoni vonal és a különböző felmenők hosszú távra visszamenően azonos képet
mutatnának minden ember esetében. Ennek viszont egyáltalán nem kell így
lennie, például, ha több öröklődési vonal ugyanahhoz a korlátozott számú nép-
csoporthoz vezet vissza a múltban. Bizonyos elszigetelt földrajzi területeken,
például a hegyvidékeken, nehezen megközelíthető völgyekben vagy tengeri
szigeteken, az elhatároló körülmények még meghatározóbbakká váltak, amit
a lakosok genetikai öröksége is tükröz.

A modern DNS-technika tehát egészen új lehetőséget teremtett az emberek
rokoni kapcsolatainak a tanulmányozására. Érdekes módon az eredmények egy
része bizonyos korábbi, régóta meghaladottaknak tartott régészeti elméleteket
támaszt alá. Ennek két klasszikus példája, mint korábban említettem, a föld-
művelés meghonosítása új népcsoportok megjelenésével, valamint a beván-
dorlás a keleti sztyeppékről; valószínű ez utóbbinak köszönhető az indoeurópai
nyelvek megjelenése a Kr.e. 2000-es években (Haak et al, 2015). Így hiteles
elméletnek bizonyul, hogy a magyarok hasonlóképpen érkeztek a keleti sztyep-
pékről, csakhogy a Krisztus utáni első évezredben. Ugyanakkor a DNS-kutatás
világosan mutatja, hogy a mai magyar lakosság, valamint a többi európai nép
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Ennél tulajdonképpen nem rosszabbak a fennmaradás feltételei, bár leggyak-
rabban automatikusan így értelmezik. A megőrződés valószínűségét többé-ke-
vésbé öntudatlanul az idő távlatához viszonyítják, többek közt viszont a Védák
példája is azt mutatja, hogy ez nem mindig így van! Amennyiben egy kapcso-
latról nem tudunk teljes biztonsággal állítani valamit, nem jelenti ugyanazt,
hogy lehetetlen lenne, akkor sem, ha ez természetesen nem is bizonyíték. A
kutatóknak mindenesetre mindig nyitottnak kell lenniük a lehetőségre, egészen
addig, ameddig az ellenkezőjét világosan be nem bizonyítják.

Zsófia maga az alább következőben írja le azokat az összefüggéseket, ame-
lyeket az őskor és a jelenkor között észrevenni vélt. Az ő korának hagyomá-
nyain nevelkedett ember szemével kell sorait olvasnunk, amelyben a
nyelvhasználat valamint a forráskritika is teljesen más volt, mint amihez mára
hozzászoktunk.

„… Ezek az adatok arra a fontos és rendkívüli megállapításra vezettek, hogy
joggal feltételezhettem, miszerint a tordosi őslakók a trák eredetű gétákhoz,
helyesebben magukhoz a dákokhoz tartoztak, akikről Florus, Curtius és mások
írtak, és akik rokon kelta népekkel együtt a Herodotos által említett Maris, azaz
Maros folyó mentén megtelepedett Agathyrsek (ugyancsak trák eredetű nép!)
közelében szálltak meg, hiszen vándorlásuk időpontja szintén egybe esik. Ha
az Agathyrs nevet germán szónak venném, fordítása „óriás szörnyet” vagy
„ijesztő szörnyet” jelentene. ... Ha azonban magyarból vezetném le a jelzett
szót, akkor „Aga törzsének” fordítanám. ...A gyűjteményemben szereplő szim-
bolikus kultúrtárgyak határozottan bizonyítják ezt az állítást (az ősi Babilon
hitelvei az ottani sumér-akkád népnél már megvoltak, és még ma is, majd 6000
év után csodálatos módon az árja népek etimológiájában és szokásaiban éppen
úgy megtalálhatók, mint a pelasgok-hellének és a római-etruszkoknál, akiknek
vallási felfogása sokban egyezik) és egyben tökéletesen azonosak H. Schlie-
mann által Kis-Ázsiában, Hissarlikban talált trójai leletekkel, ahol köztudomás
szerint az ugyancsak trák eredetű Priamos népe élt…”

Akkor is, ha azok az ókori népek közti összefüggések melyeket Zsófia fel-
rajzolt, valamint azok az etnikai elnevezések, amelyeket használt már nem
mindig egyeznek meg a mai időbeli elhelyezésekkel és elméletekkel, munká-
jában mégis sok minden nagyon figyelemreméltó és használható. Mikor Zsófia
elképzeléseiről saját szövegösszefüggésükben olvasunk és az akkori régészeti
tudás szemszögéből nézzük, megdöbbentő, hogy Zsófia gyakran mennyire jö-
vőbelátó volt. Reményem az, hogy ez a könyv is több régészt és általános ér-
deklődésű embert fog arra csábítani, hogy eredeti írásait elolvassák. Így az is
örvendetes, hogy Zsófiának a korábban említett Etnografische Analogien című
német folyóiratban megjelent nemzetközileg legismertebb munkája1894-ből
most újra elérhető hasonmás nyomtatvány formájában, az amerikai „Kessinger
Legacy Reprints” kiadó jóvoltából. Ez a kiadó ma már megszerezhetetlen és
gyakran feledésbe merült régi értékes munkák kiadására szakosodott.
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ellenségeskedéshez. Az író véleménye szerint viszont ez nem törvényszerű, in-
kább ellenkezőleg. A saját identitástudatban rejlő önbizalom gyakran a legjobb
védekezés az intolerancia ellen, és ez egyaránt érvényes egyénekre és csopor-
tokra. Sajnos viszont az emberek, ha okot keresnek az ellenségeskedésre, ide-
ológiától függetlenül is találni fognak.

Sok minden támasztja alá, hogy a helyi szokások és kulturális vonások ké-
pesek nagyon sokáig fennmaradni, azt követően is, hogy a nyelv, a politikai és
területi határok, valamint a meghatározó kultúra nagy részei megváltoztak. A
megmaradás feltétele, hogy különösen jelentőségteljesnek, vonzónak vagy
használhatónak érezzék azt. Egy ilyen továbbadás azután is megtörténhet, hogy
a nyelv változott, vagy lecserélődött, feltéve, ha a kontinuitás valamilyen más
formában megmaradt. Ennek egyik példája, hogy a négy-öt generációval ko-
rábban, a XIX. században Amerikába kivándorolt emberek leszármazottai még
mindig tartják a régi európai ünnepeket és nemzeti szokásokat. Olyan emberek,
akik genetikai örökségének csupán kis része származik például Skandináviá-
ból, Oroszországból, Olaszországból vagy Görögországból, hogy egy néhány
példát említsünk, gyakran ragaszkodnak bizonyos hagyományokhoz. A régi
nyelveket mostanra teljesen elfeledték, néhány különleges ételt, ünnepséget
vagy más kulturális fontosságú fogalmat jelölő szó kivételével mindenki csak
angolul beszél. Nyilván a folytonosság rendkívül erős forrása a régi, örökölt
és történelmileg megtartott nyelv, viszont nem elengedhetetlenül szükséges.
Ezt az amerikai példák is világosan mutatják. Én pedig szeretném hinni, hogy
a minnesotai kis falvak lakosai még több évszázadon át svéd Midsommar-t
(Szentivánéjt) fognak ünnepelni, sok generációval azután, hogy a kivándorol-
tak leszármazottai már rég nem értenek egy szót sem svédül és már csak egy
kis hányadát hordozzák az egész skandináv genetikai örökségnek.

Annak ellenére, hogy a Tordos-kultúra őskori emberei más nyelvet beszéltek
és több évezreddel ezelőtt éltek, mégsem lehetetlen, hogy öröklődtek az akkori
hagyományok. Mikor az indoeurópai lovas nomádok kb. 5000 évvel ezelőtt
először érkeztek a Kárpátokhoz, valamint amikor rokonaik idővel összetalál-
koztak a korai indusi kultúra maradványaival keleten, valószínűleg elcsodál-
kozhattak azon, hogy mennyire fejlett civilizációkra találtak. Aligha
ellentmondásos ezért azt gondolni, hogy a kulturális sajátosságokat átvették és
hosszú időn keresztül meg is őrizték. A kérdés az, hogy mennyi ideig? Erre a
felvetésre nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Arra viszont több példa van,
hogy a hagyományokat szóbeli közvetítés által évszázadokon, sőt, évezredeken
keresztül is meg lehet őrizni. A mai indiai Védák élő hagyománya, valamint
ezeknek kötődése a korai indoeurópai valláshoz csak példáját képviselik egy
olyan jelenségnek, amelynek Európában is mindenképpen lehettek párhuzamai
(l. Kaliff, 2007, Kaliff & Oestigaard, 2017). De ha valamit annyira jelentőség-
teljesnek tartanak, hogy ezer éven keresztül megőrzik, akkor miért ne őrizhet-
nék meg még további ezer évig? És akkor miért ne még hosszabb ideig…

112

Project1_Layout 1  2019.02.05.  17:50  Page 112



Géza bevezette a kereszténységet, de még mindig számos helyi és tartományi
fejedelem a kereszténység előtti hitben élt amikor Istvánt megkoronázták. Emi-
att kénytelen volt a hatalomért küzdeni az egész országban és így vált azzá,
aki végül kereszténnyé tette Magyarországot és, aki egyházi és világi szerve-
zetet is alapított püspöki székekkel és megyehatárokkal. 

Szent István tilalma ellenére a régi írást tovább használták vidéken, bizonyos
területeken egészen a modern időkig, főleg Erdélyben. A jeleket főleg a szé-
kelyek alkalmazták, így a neve székely rovásírás, ahogyan a rúna betűket ma-
gyarul nevezik. Úgy tűnik viszont, hogy eleinte ez sokkal elterjedtebb, a
magyar kultúrával közeli összefüggésben levő írásrendszer volt. Egy elmélet
szerint ezeknek a magyar rúnáknak közeli rokonai a szintén titokzatos „török
rúnák”, amelyeket orkhon írásnak vagy orkhon rúnáknak is neveznek. Ezek az
írásjelek, amelyek a török törzsekkel hozhatók kapcsolatba különböző kőmű-
emlékeken szerepelnek, amelyek keleten Mongóliától a régi török nyelvű
közép-ázsiai területeken keresztül egészen nyugatig, Magyarországig előfor-
dulnak. Az orkhon írás vagy orkhon rúnák-név, néhány olyan kőműemlékre
utal, amelyekre a VIII. század elején a mai Mongóliában, az Orkhon-folyó völ-
gyében, ezeket a jeleket vésték. Az írásnak egy változatát később Közép-Ázsi-
ában, az Ujgur birodalomban is használtak és úgy tartják, hogy ebből fejlődött
ki a mongol ábécé. 

A nyelvkutatók között még nem alakult ki elfogadott vélemény arról, hogy
a török és magyar rúnák származása legkorábban pontosan mikorra tehető.
Róna-Tas András, az 1931-ben született híres magyar történész és nyelvész, a
Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa úgy tartja, hogy a rovásírás
és az orkhon írás között közeli rokonság van, amely legalább a VIII. század
eleje óta ismert. Az orkhon írás eredete nagyon bizonytalan, de vannak elmé-
letek, amelyek összefüggést állapítanak meg azokkal a régi írásjelekkel, ame-
lyeket a régi indoeurópai pahvalí és szogd iráni nyelvekben használtak. Az
utólag említett nyelvet a szogdok beszélték, az a kereskedő nép, amely több
évszázadon keresztül a Selyemút (fontos üzleti összeköttetés Kína és a nyugati
világ közt) mentén az egyik legjelentősebb volt. Egy másik lehetséges elődje
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Zsófia érdeklődése a tordosi kerámiákon felfedezett furcsa jelek iránt tehát
nem korlátozódott csak az őskori eredetükre, hanem a történelmi időkben hasz-
nált székely rovásírás jeleivel való sok hasonlóságra is kiterjedt. A székely írás-
jelek közeli környezetében voltak használatosak és apjának kettős, régészet és
népi kultúrák iránti érdeklődése révén Zsófia korán megismerte azokat. Élet-
ének későbbi szakasza során számos, hazai környezetből származó, ilyen vésett
jelekkel díszített tárgy is került a régészeti leleteken kívül néprajzi tárgyakat
is magába foglaló gyűjteményébe. Egy Archibald Sayce-nek (1846-1933) – az
asszirológia úttörőjének – írt fennmaradt levelében Zsófia különösen négy
olyan székely írásjelre hívja fel a figyelmet, amelyek jelentését összehasonlító
tanulmányok segítségével próbálta megfejteni.

Úgy tartják, hogy a rovásírást a magyar törzsek már a pannon alföld elfog-
lalása előtt használták, a Kr.u. IX. század végén. Annak ellenére, hogy a ro-
vásírás jelölésére olykor a rúna szó is előfordul, valójában sem a svéd sem a
germán rúnaírással nincs rokonságban. Hogy egyes jelek ennek ellenére em-
lékeztetnek egymásra, nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a jele-
ket mindkét esetben eredetileg fába és kőbe karcolták. Elképzelhető, hogy korai
befolyást gyakorolhattak az írásra a gótok, az a germán népcsoport mely a mi
időszámításunk elején Kelet-Európában élt és ugyancsak rúnaírást használt.

Az biztosan tudható, hogy a rovásírás mindenképp létezett már a X. század-
ban, és, hogy akkor általában a magyarul beszélő törzsek használták mielőtt
Magyarország 1000 körül végül keresztény lett. Több bizonyíték van erre, töb-
bek közt a homokmégyi ismert példa: egy csontból készült tegez, amit rovás-
írással díszítettek. Annak ellenére, hogy többször próbálkoztak a felirat
megfejtésével, jelentése még mindig bizonytalan. A rovásírásnak már korábbi
hosszú előéletére utal az is, hogy az írásjelek valószínűleg szoros összefüggés-
ben voltak a magyarok kereszténység előtti vallásával, amit többek között az
is mutat, hogy a Szent adaléknévvel ismert keresztény magyar király, I. István
(Stefan, született kb. 975-ben, meghalt kb. 1038-ban), azt parancsolta, hogy
minden ilyen kereszténység előtti írást semmisítsenek meg. Már István apja,
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29.  ábra. A székely magyarok ábécéje, az úgynevezett székely-magyar rovásírás, aho-
gyan ma néz ki. A Wikimedia commons-ból.

30.  ábra. Egy csontból készült és magyar rovásírással díszített tegez maradványa a Kr.u.
X. századból. A homokmégyi lelet a legkorábbi magyar rovásírás egyike Magyarorszá-

gon. Fénykép: Cserlajos. A Wikimedia commons-ból.
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A szerzőről

Anders Kaliff 1963-ban született Linköpingben, Svédországban. A régészeti
tudományok doktora és az Uppsalai Egyetem régészeti tanszékének profesz-
szora; az 1980-as évek közepe óta archeológiai kutatással foglalkozik. 

Az Uppsalai Egyetemen folytatott tanulmányait követően több éven keresz-
tül svéd és norvég múzeumok különböző ásatásainál régészként tevékenyke-
dett, valamint vezetőségi tagja volt a Svéd Nemzeti Örökség nevű
szervezetnek. 1989-1999 között ez utóbbi alkalmazásában, a Régészeti Ásatá-
sok intézetében dolgozott, mint különböző régészeti projektek vezetője. Ebben
az időszakban párhuzamosan tartotta kapcsolatát az Uppsalai Egyetemmel is
és 1997-ben sikeresen megvédte a „Grave and Cultic Place” (Sír és kultikus
hely) című doktori disszertációját. 

1999 óta Anders Kaliff az Uppsalai Egyetem Régészeti és Ókori Történelem
intézetének alkalmazottja, kutatói, oktatói és szakvezevezetői minőségben.
2001-ben egyetemi docensnek nevezték ki, 2008- ban pedig a régészet pro-
fesszorának. 2001-2002 között az alapképzések, 2005-től pedig a felsőfokú ki-
képzések tanulmányi igazgatójaként dolgozott. A 2003-2008-as időszakban
részidőben a Svéd Nemzeti Örökség vezetőségének helyettes, majd később ki-
nevezett igazgatójaként működött, a Régészeti Ásatások részlegén. 

Kaliff tudományos megvalósításai sok különböző témakört fednek, minden
korszakot a mezolitikumtól a vikingek koráig. Doktorátusa, valamint több kü-
lönböző tudományos és irodalmi publikációja az ókori skandináv társadalom
kozmológiájának és vallásának értelmezésével foglalkoznak, főként a feltárt
sírokra és szertartási helyszínekre alapozva. Elméleteinek alapját főként a val-
lás fenomenológiája és a különböző kultúrákkal fennálló összefüggései képe-
zik. A gyújtópontban a kozmológia és a szertartások magyarázatára vonatkozó
elméleti rendszer áll. Egyéb publikációi Skandinávia és a kontinentális Európa
között, a bronz- és a vaskor alatt létező létező kulturális kapcsolatokkal, vala-
mint a települések régészetével is foglalkoznak. A kutatások központjában Ös-
tergötland volt, az a svéd tájegység, ahol Kaliff nagyszámú ásatást vezetett. Ez
a vidék több különböző cikk valamint egy, a terület őstörténetével foglalkozó
monográfia megírásához szolgáltatott anyagot, elsősorban a települések régé-
szetének és központok kialakulásának szemszögéből. Az őskori Balti-tengeri
kapcsolatok képezték azt a szakterületet, amelyet északi és Balti országokbeli
kollegáival kutatott. Interdiszciplináris munkát is végzett, a vallástörténettel,
valamint humánföldrajzzal foglalkozó tudósokkal közösen. 

Kaliff nemzetközi tapasztalataihoz tartozik a Közép-Kelet is, ahol régészeti
munkát kezdeményezett és vezetett Jordániában, al-Lisan-ban, Richard Holmg-
ren nevű svéd kollégájával (a svéd Holt-tengeri expedíció, The Swedish Dead
Sea Expedition, SDSE) a Jordánia Antikvitásai intézettel együttműködésben.
Ezen kívül Észtországban valamint Nepálban is végzett terepmunkát, még-
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a kharosti írás, amelyet az úgynevezett Gandhárá birodalomban használtak,
abban az államszerkezetben, amely Nagy Sándor hódítását követően a Kr.e.
IV. században jött létre azokon a területeken, amelyek ma Afganisztánnak és
Pakisztánnak részeit képezik. Ez az írás pedig az arámi íráson alapulhatott
(Róna-Tas, 1987, 7-14. oldal). Az arámi nyelv, ami a héber és az arab közeli
rokona, Jézus idején a leggyakrabban beszélt sémi nyelv volt a Szentföldön.
Mivel a sémi arám nyelv az akkádból öröklődött (amelyet a régmúlt sumér bi-
rodalomban beszéltek), furcsa módon megint visszatértünk azokhoz az ókori
kultúrákhoz és összefüggésekhez, amelyekből Torma Zsófia úgy gondolta,
hogy a tordosi írásjelek származnak.

A forráskritika szempontjából itt természetesen meg kell jegyeznünk rész-
ben, hogy a különböző régi írott nyelvek közötti összefüggéseknek nincsen
egyértelmű magyarázata, részben pedig, ha mégis létezik egy összefüggés akö-
zött, hogy a rovásírást Kr.u. az első évezredben ugyanazon a területen hasz-
nálták, ahol 5000 évvel korábban egy előző változatát, lehet, hogy csak véletlen
egybeesés. Szigorúan tudományos szempontból ezért minden összefüggés fel-
tételezése egyelőre csak spekulatív marad. De akkor is, ha ez semmit nem
mond közvetlen összefüggés fennállásáról a történelmileg ismert rovásírás és
az erdélyi kőkorszaki kerámiákon felfedezett furcsa jelek között, mégis látható,
hogy legalábbis nagyon távoli közös eredetük lehet. Azok a magyar írásjelek,
amelyek a IX. században érték el Erdélyt a magyar törzsekkel, ezáltal nagyon
távoli rokonai lehetnének annak az elképesztően korai írásnak, amelyet ugyan-
azon a területen használt a lakosság több mint 5000 évvel korábban. Valóban,
nehéz bizonyítani. Valószerűtlen, mondanák bizonyára sokan. Mindenesetre
nagyon lenyűgöző gondolat.

Lehetséges, hogy Torma Zsófia valójában közelebb állt ezeknek a titkoknak
a megfejtéséhez, mint ahogyan manapság a legtöbb régész és nyelvtudós elis-
meri? Ebben az esetben lehet, hogy jóvátétel vár rá, ahhoz a régész-úttörőhöz,
Marija Gimbutashoz hasonlóan, akit többször említettem e könyvben, s akit
az indoeurópai kérdéssel kapcsolatosan utólag rehabilitáltak. Sok ember szá-
mára meglepő módon a mai DNS-kutatás eredményei (főleg Allentoft et al,
2015; Haak et al, 2015) igazolták Marija Gimbutast, amit pedig kevesen mertek
volna megjósolni néhány évvel korábban. Lehet, hogy hasonló fejlemény vár
Torma Zsófiára is? Mindenesetre megjegyezhetjük, hogy a tordosi lelőhely,
amelyet felfedezett a régészet számára a legnagyobb jelentőséggel bír. Nem-
csak Európa legelső fejlett civilizációjának nyomait képviseli, hanem annak a
nyomait is, ami valószínűleg a világ legkorábbi írásrendszere. Ez a korában
egyedülálló nőnek a legalább annyira egyedülálló régészeti eredménye! Torma
Zsófia a régészettudomány történetében mindenképpen megtisztelőbb helyet
érdemel, mint amelyet eddig elfoglalhatott.  
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hozzá egy régészeti közreműködést is kezdeményezett kínai és svéd régészek
között, beleértve egy Pekingben, 2005 szeptemberében rendezett konferenciát
is. Számos svéd, északi és nemzetközi konferencián vett részt és több évig
tagja volt a Svéd Régészek Szövetsége vezetőségének, emellett tagja az Upp-
salai Nathan Söderblom társaságnak is. Tudományos munkája hozzávetőleg
60 monográfiából és tudományos cikkből, valamint 30 tudománynépszerűsítő
munkából és több régészeti ásatási jelentésből áll. 

Kutatási területét a bronz- és a vaskori skandináv és más úgynevezett indo-
európai vallások összehasonlító tanulmányai képezik, amelyek fókuszában az
ősi Véda és iráni szertartási rendszerek állnak. A központi témát a temetkezési
szokások, valamint az áldozati szertartások képezik. Jelenlegi kutatása az Ös-
tergötland tájegység nyugati részén található vaskorszaki településeinek régé-
szetére is kiterjed. 
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