
    Torma Zsófia 1832-ben született Csicsókeresztúron 
(Erdély) nagybirtokos szülők gyermekeként. Családi ha-
gyomány volt a régészethez illetve az ásatásokhoz való 
elszántság. Zsófia, Erdély ősmúltjának a kutatását válasz-
totta abban az időben, mikor még  fenntartással szemlél-
ték azt, ha egy nő tudományos munkát folytatott. Zsófia 
egy egyedülálló ősrégészeti gyűjteményt hozott létre, 
melyet az Erdélyi Múzeum-Egylet vásárolt meg1891-ben. 
Párhuzamosan az ősrégészeti tárgyak gyűjtésével állandó-
an képezte magát és elvégezte a tárgyakkal kapcsolatos 
kutatásokat. Leleteivel bebizonyította a sumér nyomok  
jeleit Erdélyben és elsőnek tárta fel az új kőkori 
TORDOSI kultúrát, mely során meglepő következtetése-
ket vont le. Elszántsága és kitartó kutató munkája végül 
meghozta a későn jött elismerést: 1899 május 25-én a 
Kolozsvári Ferencz József Egyetem császári engedéllyel 
tiszteletbeli doktorává választotta. Nagyságát az is tük-
rözte, hogy volt bátorsága kitartani merész állásfoglalása 
mellett, miszerint a képírásos ismeretlen jelek Európa 
legrégebbi írásos emlékeit őrzik. Zsófia már 1879-ben 
kimutatta, hogy kapcsolat van a tordosi jelek és az asszír 
– babilóniai írásbeliség között, mely nézetét A. H. Sayce 
is komolyan vett.  

Próbálkozásai az európai írásbeliség megjelenésére eme-
lik Zsófiát az igazi nagy kutatók sorába. Már az 1880-as 
Berlini Ősrégészeti Kongresszuson kihívó nézeteket val-
lott, amikor felvetette Erdély és Mezopotámia kapcsolatát 
továbbá, a sumér írásbeliség elterjedésének lehetőségét 
Európa DK-i részének a továbbításával.  

Rovásírásjelek nagy számban találhatóak gyűjteményé-
ben. Az  A. H. Sayce-hez írott levélben 1  négy ősi székely

-magyar rovásírási jegyre világított rá (melyek az ny, zs, t és c 
betűk). A különleges írásjeleket nagy figyelemmel tanulmá-
nyozta és az önéletrajzában megpróbálta részletesebben is meg-

fejteni a sok helyen előfor-
duló titokzatos jeleket 2.  

Bemutatkozása a tudós 
körökben, a budapesti IX. 
Nemzetközi Őstörténelmi 
és Embertani Kongresszu-
son 1876-ban volt, ahol 
Hunyad megyét képviselte. 
E nemzetközi találkozón, 
amely az első nyilvános, 
tudományos megjelenését 
jelentette, ő volt az egyet-
len aktív kutatással foglal-
kozó régésznő. Itt merül-
nek fel először a Tordos-
Trója-Mezopotámia kultú-
rák közötti kapcsolatok.  

Kiadatlan Önéletrajzi jegy-
zeteiben 2 a tudósnő a követ-
kezőket vallja: „ ...a tordosi 
telep több ezer darab külön-
leges kő; csont; cserép és érc
-tárgyainak nevezetesebb 
példányait egészen új és 

Az első magyar régésznő 

Dr. Torma Zsófia zsenialítása 

      Néhány lelet ceruzaillusztrációval,  
a Torma Zsófia gyűjteményéből  

http://tormazsofia.ro/magyar.html 
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fontos adataiért bemutattam volt 1880-ban a berlini, 1882-
ben pedig a Majna-Frankfurtban tartott régészeti 
congresszusok szakem-bereinek, s felhívtam azokra érteke-
zésemben figyelműket... Minek folytán megállapították 
nagy horderejüket, hogy azok új világot vetnek az ősmúlt 
kérdéseinek tisztázására, de mivel azok újdon-sága őket is 
meglepte, el kellett magamat tanulmányozásukra ha-
tároznom, ámbár teljes tudatában voltam annak, mily, küz-
delem teljes leend nekem a magam törte csapáson iránytű 
és pihenés nélkül haladnom keresve-kutatva az összekötő 
pontokat, melyhez leleteim kapcsolhatók legyenek. Gyűjte-
ményem tárgyait az összehasonlító régészet segélyével fi-
gyelmes vizsgálat alá kellett vegyem, s az egymáshoz tarto-
zó körülményekből kivonható eredmények arra a meggyő-

ződésre vezettek, hogy 
Tordos őskorára következ-
tetve föltételezzem, misze-
rint úgy ezen, mint erdélyi 
részünk más őstelepeit 
azok a trák fajú géta-dákok 
lakták, akikről a görögök 
első történetírója, 
Herodotus Kr.e. 500 évvel 
úgy emléke-zik, hogy a 
"Maris",  
azaz Maros menti területek 
lakói voltak.” 3 
 „Tordosi leleteim tehát 
érthetővé teszik a népek 
civilizátiójának, sőt az 
emberiség egységes erede-
tének kérdését, különösen a 
vallások alakulásának és 
fejlődésének történetét, 
hogy miként keletkeztek 
Babylon-Ákád népének 
szellemi életében vallási és 
kulturális állapotának 
olyan mozzanatai, melyek 
geographiai és kronologiai 

folytonosságukban nemcsak a dákok, hanem a mai néplélek 
és népélet nyilatkozataiban szent hagyományként tünnek fel, 
mint elmúlt nagy idők emlékeinek örökbecsű maradványai.”4 

Torma Zsófia régészeti adatokkal támasztotta alá a sumér-
ságnak a Kárpát-medencébe való elterjedését. Tanulmányai-
nak forradalmi jellege abban állt, hogy a gyűjteménye alap-
ján ősrégészeti adatokkal támasztotta alá merőben új hipoté-
zisét, mely szerint a sumér nép turáni nyelvű. Ebben a meg-
győződésében osztotta véleményét a francia régésszel, F. 
Lenormanttal (1837–1883) és a francia nyelvésszel, orienta-
listával valamint régésszel J. Opperttal (1825 - 1905) is ab-
ban a megállapításban, hogy a sumér-akkád népek a turáni 
fajhoz tartoznak. Sikerült régészeti leleteire valamint a társ-

tudományokra, legendák-
ra és népszokásokra tá-
maszkodva bebizonyíta-
nia, hogy a "sumér nép 
turáni nyelvű, vagyis sem 
árja, sem sémi népekhez 
nem kapcsolható."2 
Nem hódolt be kora Tu-
dományos Akadémiája 
által terjesztetteknek. 
Meggyőződése gátolta 
ebben. Öntudatosan ki-
dolgozott elméletét alátá-
masztotta olvasmányai 
révén megszerzett infor-
mációkkal: 

”Mint már említettem, ez 
az Adonis-kultusz és mí-
tosz is Babilóniából ered. 
Atunis = Atums = Atuni a 
sumero-akkád Thammuz-
Dumuzi levezetései. Egy 
Párizsban lévő etruszk 
tükrön látható Atuni, aki 
egyesült Turánnal és ez 
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"Turán" szó Meltzl professzor szerint azonos a szkíta 
"Taranis"- szal.” 1 

Azt a kérdést is felveti, hogy hol keressük az ős európaiak 
eredeti fészkét, magában Európában-e, vagy Ázsiában? 
Babylon-Chaldaea volt az anyaország, melynek kultúráját 
az árja- és turáni törzsek amaz ágai közvetítek, amelyek 
Európába telepedtek. Ezen sumer műveltség volt a világ 
legrégibb kultúrája. 

Zsófia szavaival élve: „közép-Ázsiában az Altai-
hegységnek É-Ny részén az Oxus 
folyón túl terült el az egykori Skytha 
birodalom. A magyarok őshazája, 
ahol az egész Hunnugor, vagy csud-
magyar népség a chorásáni  Chun-
hun -  Chusán vagyis Turáni fennsí-
kon  tartózkodott;  az  Oxuson  innen 
volt Irán. Ezt a két területet nevez-
ték Ariának, mely Európa ókori 
népeinek őseit adta. A turáni fennsík 
azon részéből, mely a khinai határ 
közelében van, indul ki egy népván-
dorlás Kr. Születése táján s evvel 3 
áradatban a hun, az avar és magyar 
is, mely magyar nép törzsei s nem-
zetiségei benne voltak már a hun és 
avar birodalomban. Dr. Gróf Kuun 
Géza szerint székelyeink a hun-
bolgár „Eseghel” törzsből erednek, 
mely törzs az Attila seregében ma-
gyar volt s míg a hun sereg többi 
népe török nyelvű, a székelyeké ős-
idők óta magyar. Az Eseghel szó-
alaknak  megfelel  a  székely  név;  a 
hun és kun pedig hangtanilag véve 
is egy nép volt. A magyarok a Duna 
és Tisza közében már a turáni ere-
detű visszamaradt skytha törzseket 
itt találták, a melyek, mint rokon faj, 
beléjük olvadtak.”3 

Fontos feladatunk az általa nagy 

gonddal bővítgetett és fontosnak 
tekintett főművének, Dáczia a ró-
mai foglalás előtt a felkutatása és 
restaurálása. Elképzelhető, hogy az a 
Kolozsvári Múzeum valamelyik 
irattárában található. 
„Mint már említettem, az eddig is-
meretlen újabb adatokat, melyek 
rendelkezésemre állnak és melyeket 
itt felsorolni képtelenség lenne, egy 
másik, 2500 ábrával illusztrált régé-
szeti munkámban fogom részlete-
sen feltárni és megmagyarázni. 
Ebben a nyomdára kész dolgoza-
tomban (18), melynek közreadását a 
már korábban említett súlyos beteg-
ségem akadályozta meg több éven 
át, a szerény kutatómunkám elért és 
sokszor nem is remélt eredményeit 
teljesen tisztázni fogja.”1 

A Kolozsvári Egyetem feladata lett 
volna a jelentős dokumentum resta-
urálása,  megmentése és kiadattatá-

sa! Az igazság az, hogy a magyar kultúra és történelem szá-
mára oly  nélkülözhetetlen tanulmány eltűnt! 
 
Miért fontos Torma Zsófia munkássága?  
 
A régésznő elsőnek tárta fel az új kőkori TORDOSI kultúrát, 
mely őskori lelőhelyet, húsz éves, folyamatos kitartással 
vizsgált.  
Neki tulajdonítható az első európai írásbeliség megjelenésé-
re vonatkozó felfe-dezés, azáltal, hogy 6-7000 éves írásje-
gyes cserépedényeket tanulmányozott. 
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Zsófia már 1879-ben kimutatta, hogy kapcsolat van a 
tordosi jelek és az asszír – babilóniai írásbeliség között. 
 
Régészeti leletei alapján hasonlóságokat állapított meg a 
Kárpát-medence és Mezopotámia korai kultúrái között.  
Abban az időben, a leleteiben szereplő rovásjegyekre hívta 
fel a figyelmet, rávilágítva az ősi székely-magyar rovás 
jegyeire (például az „ny, zs, t és c” betűkre). 
Az általa tanulmányozott írásjelek, melyeket ma székely-
magyar rovásírásnak nevezzük, bizonyítják számunkra  a 
magyarságra vonatkozó sokkal korábbi jelenlétet és folyto-
nosságot a Kárpát-medencében. 
 
A tordosi leletek több ezer darabra (10 387)  
gyarapodtak.  
 
Zsófia tordosi régészeti gyűjteményét egész Európa elis-
merte és értékelte. Gyűjteménye és kéziratai többek között 
a Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeumban (Muzeul de 
istorie a Transilvaniei din Cluj)  , valamint  az enyedi 
(Aiud;  inv. 1151-1275,3313-3325) , a dévai (levéltár, lásd 
az Anexa 119) , az Aradi (1910-ből Roska Márton ásatásai-
nak részei) , a budapesti, a berlini levéltárakban is megtalál-
hatóak. 
„Minden nemes, Erdélyben a magyar tudományos életet 
támogató, felvirágoztatni kívánó kezdeményezésnek feltét-
len híve volt. Amikor 1857-ben gróf Mikó Imre – Erdély 
Széchenyije – felszólalt az Erdélyi Múzeum alapítása ügyé-
ben, Torma Károly volt egyike az elsőknek, aki 500 forint-
nyi alapítvánnyal beállott a Múzeum-egylet örökös igazgató 
tagjai közé. Mint ilyen különös pártfogója volt a múzeum 
régiség és éremtárának, amelyet mondhatni az ő gyűjtései 
alapoztak meg. A Múzeumegylet végül is 1859-ben alakult 
meg. Eredeti alapszabálya kimondta, hogy „az egyesület a 
múzeumi gyűjtésre, a gyűjtött tárgyak megőrzésére, az 
anyag feldolgozására és általában a tudományok magyar 
nyelven való művelésére alakult. Alapításakor a múzeum 
anyaga 15 439 könyvből, 1083 oklevélből, 128 arany, 2841 
ezüst, 1738 bronzéremből, valamint 10 092 darab régészeti 
tárgyból, természeti ritkaságból, ásványból, kövületből, 
állatból és növényből állott. Érzékelhetjük tehát, milyen 
számottevő volt a Torma testvérek adománya.” 5 

Az  Erdélyi Múzeum Egyesület hagyatéka jelenleg a román 
nép tulajdonát képezi az erőszakos államosításnak köszön-
hetően. 
 
Kapcsolat a sumér és a mai Mmgyar háziállatok között. 
 
Dr. Torma Zsófia nagyságát és zsenialítását az is igazolja, 
hogy a rendelkezésére álló módszerekkel kapcsolatot talált 
a Kárpát Medemce és Mezopotámia ősi kulturái között! 
Ezt, a kapcsolatot többen próbálták bizonyítani. Matek Ka-
millnak sikerült egy olyan bizonyítékot találnia, amelyre 
minden magyar nagyon büszke lehet. 

 
 
Matek Kamill 
 
Biológus-
vegyészmérnök, aki 13 
beszélt és holt nyelvet 
beszél. A British Múze-
umban egy olyan kiállí-
táson vett részt, ahol 
sumér háziállatok voltak 
bemutatva az ábrázolá-

sokkal együtt. A múzeumban táblák is találhatóak, amelyek 
közül három különösen felkeltette Matek Kamill érdeklődé-
sét. 
A kiállított anyag az Ur és más városok ásatásainak a leletei 
voltak. Az előkerült szobrok a sumér nép állatait ábrázolták.  
Napjainkban a sumér nép állatai a Hortobágyon és más ma-
gyarlakta területen is megtalálhatók. 
Wolley könyvén található ékirás! MAH GAR 
Gondoljunk a HUN GARra = Hungária 
A Sumérek egy népcsoportját jelenti, akiket méhészeknek 
hívtak. (Egyéni megjegyzés: Ez a nép a pre-egyiptomi nép-
hez is tartozott. Erről tanuskodnak a fáraók méhkashoz 
hasonló fejdísze.) Itt ékirással van leírva a méhésznép neve!  
Wolley munka közben. A fenti régészeti könyvben szereplő 
települések nevei számunkra nem hangzanak idegenül. 
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