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TORMA ZSÓFIA
Az első tudós nő a magyar barlangkutatásban

Székely Kinga -  Dr. Patay Pál

Ö S S Z E F O G  L A L Á S

Számos olyan egyénisége van a magyar barlangkutatásnak, akiket az utókor méltatlanul elfeledett, nevük 
ismeretlenül cseng. Ezek egyikét, az erdélyi származású Torma Zsófiát mutatja be a szerző abból az alkalomból, 
fogy a közelmúltban volt születésének 150. évfordulója.

Tonna Zsófia -  apja munkásságát folytatva  -  önerejéből a régészetet választotta élethivatásának. Érdeklődése 
a barlangok fe lé  irányult, mivel azok -  hiányos kutatottságuk miatt -  a legtöbb sikerrel kecsegtettek egy régész 
számára. Csaknem két évtizeden át vizsgálta, vallatta lakóhelye, a Hunyod megyei Szászváros környékét, köztük 
elsősorban a tordosi lelőhelyeket és a Nándor község melletti üregeket. Akkoriban a csaknem kizárólag férfiakból 
álló tudós körök kétkedve figyelték az autód idakta régésznő tevékenységét, de az eredmények hamarosan meggyőzték 
a hitetlenkedő két. Több tudományos egyesület fogadta tagjai sorába, a kolozsvári egyetem pedig díszdoktori címmel 
ismerte el értékes munkásságát. Váratlan halála megakadályozta életműve betetőzését, s az utókor bűne, hogy az 
elkészült munkáinak nagy része is kiadatlanul\ kéziratban porosodik (Szerk)

Amikor mintegy 120 évvel ezelőtt az őskor kutatása, 
az ösrégószet még gyerekcipőben járt, nemcsak Magyar- 
országon, hanem az egész világon egy erdélyi nő olyan 
leletekkel lepte meg a szakköröket, amelyek még ma is 
sarkalatos jelentőségűek a kutatók számára.

Torma Zsófia 1840-ben (vagy 41-ben) Csicsókeresz
túron, Erdélyben született. Apja, Tonna József történet
tudós „jelentékeny erő volt az ébredési korszak alatt 
Erdély közéletében” (N.N. 1882). Bátyja, Tónim Károly 
(1829-1897) az aquincumi romok megtalálója, az MTA 
tagja, a magyar régészet kiemelkedő személyisége.

Tanulmányait családi körben kezdte. Édesanyja korai 
halála miatt egy szatmári nőnevelő intézetbe került, majd 
éveken át autodidaktaként fejlesztette tudását. Egy ideig 
Felpestesen nővérei gyermekeit nevelte és segédkezett 
a háztartásban, később Szászvárosban telepedett le.

A régészet iránti érdeklődését az apjától örökölte, aki 
lakóhelyük, a Szamos menti Csicsókeresztúr közelében, 
Alsóilosván lévő, az egykori Dacia határvédelmi rend
szerébe tartozó római tábor feltárásával tette ismertté a 
nevét.

Tudományos kutatásai kezdetén csak őslénytani lele
tek -  Hunyad megye csigafaunájának -  gyűjtésével 
foglalkozott. Amikor azonban 1875-ben Rómer Flóris 
(1815-1889) -  kit évek óta személyesen is ismert -  
felhívást tett közzé (RÓMER 1875) a földeken szabadon 1. ábra. Torma Zsófia
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2. ábra. A Nándori-barlang alaprajza éj 
fü lkesír metszetei (Tonna Zsófia után) °

3-4. ábra. Leletek a Nándori-barlangból 
(Tonna Zsófia rajzai)

fekvő kőkori eszközök védelme, gyűjtése érdekében, 
figyelnie a tordosi neolitikus telep felé fordult. Tudomá
sa volt arról, hogy a gazdag lelőhelyet a Maros áradásai 
pusztulással fenyegetik. Még abban az évben megkezdte 
a területen a rendszeres ásatást, illetve a felszínre került 
leletek gyűjtését, mely munka legalább egy évtizedig 
tartott. A tordosi ásatások eredményei rövid idő alatt a 
szakkörök elismerését váltották ki olyannyira, hogy az 
1876-ban Budapesten megrendezett Nemzetközi Régé
szeti és Anthropológiai Kongresszus előkészítéséhez a 
szervezők a Ilunyad megyei adatok összegyűjtésére -  
nő volta ellenére -  őt kérték fel. Geológiai és régészeti 
feltárásai eredményeként a 15 ezer leletet tartalmazó 
gyűjteménye nemcsak a budapesti, hanem az 1880-ban 
Berlinben megtartott régészeti kongresszuson is különle
gességnek számított

Torma Zsófia régészeti kutatásait azonban másfelé is 
kiterjesztette. Minthogy ekkorra már közismert volt, 
hogy a barlangok általában jelentős régészeti lelőhelyek, 
figyelmét a lakóhelyének közelében, Nándor község 
mellett található barlangok is felkeltették. Közülük Deá- 
lu Pesten (barlangok hegye) nevű hegy kettős bejáratú 
barlangját 1877-ben kezdte feltárni. Ásatott annak mind 
a nagyobbik, 11 m hosszú bejárati folyosójában, mind 
a 9x17 m kiterjedésű termében. A terem hátsó fala 
mentén egy kisebb, 1,4x1 ni-es, egykor elfalazott fülke 
volt, amelyet kirabolt sírnak vélt. Ebben -  szavai szerint 
-  „csak egy emberi vastag koponyának részlete, Ursus 
spelaeus" -  barlangi medve -  „fogai s két jáspis szilánk 
volt". Talált azonban még egy kosszarvat, egy késő 
rézkori bögrét, réz karperec töredékét és egy lüzkőpen-

54

.



- flra. Leletek az algyógvi barlan
gokból (Tonna Zsófia rajzai)

get, amelynek mindkét élét gondos pattintással munkál
ták meg. A teremnek a fülke előtti részében is voltak 
cserépedénytöredékek, valamint állatcsontok, többek 
kozott barlangi medvéből származók. A teremben egyéb
ként két különböző egyedtől származó óriásszarvas 
iCervus megaceros) agancsának töredékére is rátalált, 
42, ill. 45 cm mélységben. Torma Zsófia ugyan rögzítette 
ezek pontos sztratigráfiai helyzetét ( a „barlangi iszapot”, 
amelyben találtattak, 10 cm-es humusz, ezt pedig 12, 
ill. 15 cm-cs guanoréteg fedte), a csontokat magában 
rejtő réteg geológiai korát azonban nem határozta meg. 
Es bár e leletek kétségtelenül pleisztocén korúak voltak 
'talált Rhinoceros tichorhinus, azaz gyapjas onrszarvú 
csontokat is), a szaktársai kétségbe vonták, hogy azok 
elsődleges helyzetben lettek volna. így szóba sem került, 
hogy ő rátalált volna -  méghozzá elsőnek Magyarorszá
gon -  a pleisztocénkori ember nyomára (hiszen ezek a 
csontmaradványok csakis ember által kerülhettek a 
barlangba). Elsőnek ugyanis Róth Samu -  akit ma a 
pleisztocénkori ember hazai előfordulása felismerőjének 
tartanak -  csak két évvel később, 1879-ben folytatott 
ásatást az Óruzsini-barlangban.

Torma Zsófia nemcsak ebben a barlangban ásatott. 
Kilenc, Nándor mellett található kisebb kőfülkét, ill.

sziklaodút is felkeresett, de ezekben érdemleges leleteket 
nem tárt fel.

Tudományos értekezései hazai és külföldi szaklapok - 
ben, magyar és német nyelven jelentek meg. Munkássá
gának legnagyobb elismerése, hogy a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Törté
nettudományi Kara 1899. június 14-én -  pontosan öt 
hónappal a halála előtt -  díszdoktorrá avatta. Ilyen 
elismerést száz évvel ezelőtt más nő bizony nemigen ért 
el! A nándori barlangi ásatás sikerét bizonyítja, hogy 
még abban az évben Téglás Gábor (1848-1916) újabb 
ásatásba kezdett, melynek eredményeit a Természettu
dományi Közlönyben (TÉGLÁS 1880) tette közzé.

E nő, aki korát messze meghaladva életét a tudomány
nak szentelte, és magát autodidaktából régész-tudóssá 
képezte ki, munkásságával mind a hazai, mind a külföldi 
szaktársai őszinte elismerését és nagyrabecsülését érde
melte ki. Külföldi konferenciákon vett részt, tanulmá- 
nyutakat tett, számos hazai és külföldi tudományos 
társulat tagja volt.

Személyes kapcsolatban állt és kiterjedt levelezést 
folytatott a kor jeles hazai és külföldi régész, geológus 
szakembereivel. A levelek stílusa, hangneme egy, a 
tudomány minden eredménye után érdeklődő, szabad
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gondolkodású nőre vallanak, akit tudós férfitársai egyen
rangú félként kezeltek. Vitatott kérdésben szakvélemé
nyét, helyszíni vizsgálatát kérték. A munka kedvéért 
egészségét sem kímélte. „Nyolc heti munkaszünetre 
kárhoztatott orvosom azon nagymérvű idegbajért amely 
a megfeszült erővel folytatott szellemi munkálatoknak 
szokott kimaradhatatlan következménye lenni.” -  írta 
1883-ban Lóczy Lajosnak, aki két igen érdekes bronz- 
és vaskori lelőhely megtekintésére kérte meg.

Szászvárosi lakása, gazdag gyűjteménye minden ér
deklődő előtt nyitva állt. Sajnos volt aki vissza is élt 
vele, s hivatkozás nélkül dolgozta fel a gyűjteményben 
látottakat (MAKKAL 1990)

Torma Zsófia sokoldalú tevékenységére jellemző, 
hogy a tudományos kutatások mellett aktívan részt vett 
a régészet népszerűsítésében is. Szerepe volt a Kolozsvá
ri Múzeum megalapításában. Leletei másodpéldányait 
iskoláknak, egyleteknek ajándékozta annak ellenére, 
hogy ásatásait saját költségére végezte. Sokat áldozott 
kulturális intézményekre, iskolák építésére. Birtokán 
magyar népiskolát hozott létre.

Tudós létére mindig igazi nő maradt, szerette a 
házimunkát, s egy jól sikerült ebédre olyan büszke volt, 
mint tudományos sikereire. A család betegeit mindig ő 
ápolta. S a szegény emberektől még a hamisított leleteket 
is megvette, hogy segítsen rajtuk.

A sors kegyes volt hozzá, így halála előtti napon is 
még éjfélig doktori disszertációján dolgozott. Eredmé
nyekben gazdag élete 1899. november 14-én zárult le. 
Az utókor már méltatlanabbá bánt vele. Alma, hogy 20 
évi megfigyeléseinek eredményei -  melyeket több mint 
2000 ábra és katalógus egészített ki -  az Akadémia 
kiadásában nyomtatásban is megjelenjenek, hosszas vita, 
halogatás és magyarázkodás után részben valósulhatott 
meg (ROSKA 1941). A  barlangkutatás pedig nemcsak 
úttörő voltát -  azt, hogy ő volt az első nő, ki barlangban 
tudományos munkát végzett -  felejtette el, de már nevére 
sem emlékezik. Gazdag gyűjteményét a Kolozsvári 
Nemzeti Múzeum vásárolta meg, s ott őrzik „Dácia a 
római honfoglalás előtt” c. munkájának kéziratát is.
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