


FERENCZI István

AA nnyyuu ggaatt--eerr ddéé llyyii TToorroocckkaaii--
mmeeddeennccee fföölldd ttaa nnii--fföölldd rraajj zzii 
vvii sszzoo nnyyaa ii rróóll ééss õõss--,, vvaa llaa mmiinntt
óókkoo rrii ttee llee ppüü lléé ssee ii nneekk kkéérr ddéé sséé rrõõll

(Ki vo nat)
A szer zõ rö vi den vá zol ja a Torockai-
medence föld ta ni és föld raj zi kér dé se it.
A kis táj egy sé get ju ra-mész kõ bõl ál ló,
kö ze pes ma gas sá gú, szik lás he gyek öve -
zik. Ke let rõl a Szé kely kõ (1130 m), nyu -
gat ról szá mos szik la tömb sze gé lye zi. Va -
la men  nyi az ún. Bedellõi- vagy Toroc -
kai-hegység vo nu la tá hoz tar to zik. E
hegy ség az Er dé lyi-me den cét nyu gat ról
ha tá ro ló Er dé lyi-Kö zép hegy ség hez tar to -
zik. A Torockai-hegység ke le ti sze gé lyén
mezozoós vul ká ni kõ ze tek is me re te sek
(porphyr és porphyrit). Ke le ti ol da lát az
Er dé lyi-me den ce nyu ga ti pe re mé nek
eny hén hul lá mos domb vi dé ke ha tá rol ja,
Er dély fõ fo lyó já nak, a Ma ros nak a szé -
les völ gyé vel. Nyu ga ton az Ara nyos fo -
lyó – nagy já ban tek to ni kai vo na lon ki -
ala kult – völ gye vá laszt ja el az Öreg ha -
vas (1827 m) grá nit tö me gé tõl. A ju ra-
mész kõ töm bök ben len cse sze rû el he -
lyez ke dé sû vas tar tal mú te le pek ala kul tak
ki. A kö zép ko ron át szá za dunk ele jé ig ez
a kész let kí nál ta a mes  sze föl dön hí res
torockai vas mû ves ség fõ alap anya gát. A
völ gyi víz vá lasz tó jú me den cé nek két
szûk ki já ra ta van: észak fe lé a Bor rév hez
le si e tõ, ott az Ara nyos ba tor kol ló Toroc -
kai-patak, va la mint a Kõ köz sziklas-
zorosán át si e tõ, alább Enyedi-pataknak
ne ve zett pa tak völ gye. A vé del met és

egyút tal ki vá ló meg te le pe dé si le he tõ sé -
get kí ná ló me den cécs ke el sõ la ko sai elõ -
ször a réz kor ban ül ték meg a táj egy sé get
öve zõ, víz te len, szik lás ma gas la tok egy
ré szét. Azu tán a bronz-, ko rai-, de fõ ként
a ké sei (dák) vas kor ban is lak ták egyes
ré sze it. A ró ma i ak itt tar tóz ko dá sá ról pil-
lanatnyilag mit sem tu dunk, de ezt a le -
he tõ sé get se vet het jük el tel je sen. A 10.
szá zad ele ji cse kély szá mú szláv nyel vû
né pes ség re hon fog la ló ma gya rok te le -
ped tek.

AA TToorroocckkaaii--mmeeddeennccee fföölldd ttöörr ttéé nnee ttii 
ééss fföölldd rraajj zzii vváázz llaa ttaa

A na gyon ta lá ló mó ri czi jel zõ vel él ve
„ezer ar cú Er dé lyünk” kü lön bö zõ ko rú, jel le gû,
na gyon vál to za tos ré szek bõl: õs ré gi rö gök bõl, de
fi a ta labb, gyûrt hegy sé gek bõl is al ko tott nyu ga ti
ha tár hegy sé ge, a Nagy-Magyar-Alföldtõl bér ces
kis ha zán kat el vá lasz tó Erdélyi-Középhegység
ér de ke sebb nél-ér de ke sebb, bámulatosabbnál-bá -
mu latosabb földfelszínalakzati rész le tek ben bõ  -
vel ke dik. A sok szor nagyonis el té rõ jel le gû
hegy ség egyik leg szebb, leg fes tõ ibb táj ké pi szép -
sé gek kel di csek võ vo nu la ta a Ko lozs vár tól nem
mes  sze dél re, Tordatúrnál az er dé lyi Me zõ ség fi -
a tal har mad ko ri ré te gei alól szin te ész re vét le nül
fel szín re buk ka nó, nagy já ban a nyu gat-ke le ti
irány ban nyí ló Ompoly-völgyön túlig, a Ma ros ba
sza ka dó Csebi-, Er dõ fal vi-, Balsai-pa tak ból ke -
let ke zõ Algyógyi-patak víz gyûj tõ-me den cé jé ig
nyú lik. En nek a mész kõ tön kök ben, szir tek ben,
egye dül ál ló vad re gé nyes fel szí ni alak za tok ban
ékes ke dõ hegy vo nu lat nak az Ompoly-völgytõl
észak ra hú zó dó, ívelt fu tá sú ré szét (1. áb ra)
Torockai- vagy Bedellõi-hegységnek nevezik1.
A (ro mán szak el ne ve zést szol ga i an má so lók tól
„Nyu ga ti-ha va sok nak” vagy ép pen ség gel „Nyu -
ga ti-Kár pá tok nak” jel zett) Erdélyi-Közép hegy -
ség tömb jé nek dél ke le ti ré szén hú zó dik észak-
észak ke le ti – dél-dél nyu ga ti irány ban, mint egy
75 km hos  szan. Észa ki ha tá ra a Tordatúrt és
Koppándot ös  sze kö tõ vo nal, dé li ha tá ra az em lí -
tett Ompoly völ gye.
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A fel sõbb ré szén me den ce sze rû en szé les
Jára-vize, a Berkeszi-patak, azu tán a Hasadát
(Hesdát) és Rá kos völ gye cso dá la to san szép szo -
ros sá szû kül a hegy ség be ha to lá sa kor. (Az õs kõ -
zet be vá gó dott el sõ, a Járaszurduk meg Bor rév
kö zött ka nyar gós, mély szo rost, a má sik há rom: a
Berkeszi-, Tordai- meg a Tú ri-ha sa dé kot „fû ré -
szel te” át.) A Torockai- vagy Bedellõi-hegység
ke le ti ha tá ra a Túr-Koppándi-hasadéktól in dul, és
nagy já ban az Ompoly-völgy Kisompoly-pataka
tor ko la tá nál vég zõ dik. A vi lá got járt Ba lázs Fe -
renc uni tá ri us lel kész-író haj da ni egy ház köz sé -
gé ig, Mész kõ ig a hegy ség pe re me na gyon el mo -
só dott, az Ara nyos ki já ró já tól, Vár fal vá tól
Kisompolyig vi szont az (er dé lyi) Moh ácsi-fenn -
sík, de fõ leg a gyu la fe hér vá ri Hegy al ja sík sá gá -
val szem ben me re de ken ma gas lik. A hegy ség bõl
a sík ság ra nyí ló völgy tor kok hir te len ki szé le se -
dé se csak még job ban ki dom bo rít ja ezt a kö rül -
ményt. Az Igenpataka-Zalatna kö zöt ti tá vol sá gon
az Ompoly-völgy kí nál ja a hegy ség ter mé sze tes
dé li ha tá rát. Utób bi föld raj zi ala ku lat vég ered -
mény ben az Ompoly-gyepû (Preszáka) – Om -
poly mezõ (Poiana Ampoiului) szo ru lat tal össze -
kö tött Kisompoly-Zalatnai-medencét je len ti. E
dé li sza ka szon azon ban a Torockai-hegység töb -
bé-ke vés bé szét vá laszt ha tat la nul ös  sze ol vad az
Er dé lyi Ér ces-hegy ség gel. A vo nu lat nyu ga ti ha -
tá rán két éle sen el kü lö nü lõ rész re sza kad. Dé len,
úgy a Kisgáld-pataka tá já ig, szin te el kü lö nít he -
tet le nül egy be fo nó dik az Ér ces-hegy ség észak ke -
let re nyú ló szár nyá val. Nagy já ban a Zalatna-
Szfircse kö zött húz ha tó vo nal lal je löl he tõ a
mész kõ öve ze tes Torockai-, va la mint a tö me ges
kõ ze tek bõl is föl épült, „tû zi” ere de tû fel szí ni
alak za ta i val sa ját sá gos táj ké pi jel le gû Ér ces-
hegy ség Ara nyos men ti so ra. A Szfircse meg a
Szolcsvai-medencécske kö zött ugyan meg-meg -
sza ka dó, de észak fe lé foly vást ma ga so dó mész -
kõ tön kök nyu ga ti lá ba vi lá go san ki je lö li az Érc -
hegy ség tõl el kü lö ní tõ ha tá rát a Mogos-Ponori-
folyosó fe lé. A ponori bú vó pa tak Ara nyos ba öm -
lé sé tõl Vidalyig pe dig mes  sze tá vol ság ról szem -
beöt lõ, több száz mé te res szik la fal (et tõl ke let re
„bú jik meg” a Torockai-medence) nem csu pán
földfelszínalakzati, de hegyszerkezettani és kõ -

zet ta ni te kin tet ben is éles ha tár ként je lent ke zik.
A Mogos-Ponori-folyosó Vidalytól Kis ak lo sig,
il le tõ leg még to vább: Járaszurdukig vi lá go san
kö vet he tõ. Ez kü lö ní ti el a Bedellõi-hegységet az
Öreghavas-Gyalui-havasok ha tal mas grá nit -
tömb jé tõl.

A Torockai-hegység a fen nebb kör vo na -
la zott ha tá rok kö zött karsz tos fel szín nel jel le -
mez he tõ, jól el vá lasz tott földfelszínalakzati egy -
ség ként csat la ko zik az Erdélyi-Középhegység
ha tal mas „szi ge té hez”.

A hegy vo nu lat vál to za tos kõzet össze té -
te lû (kris tá lyos pa lák, lú gos és túl sá go san lú gos
ha tá sú, ten ger al ji tûz há nyó-mû kö dés sel lét re jött
tö  me ges kõ ze tek (ofiolitok), ka vics kõ ze tek
(kong lo  me rá tu mok), ho mok kö vek, agya gok, me -
szes agya gok (már gák). Fõ kép pen a föld tör té ne ti
kö zép ko ri (ten ge ri ere de tû, fel sõ-tri ász és alsó-
jura2) mész kö vek ér vé nye sül nek na gyon vál to -
za tos, oly kor le nyû gö zõ mé re tû és szép sé gû táj -
al ko tó elem ként.

Az észa ki sza ka szon: Vidalytól-Bor rév -
tõl észak ra emel ke dõ kris tá lyos ma gas lat cso port
fel szí ni alak za tai – a kõ zet ter mé sze té bõl fa ka -
dón – „ne héz ke sek”, a mé lyen be vá gó dott Jára-
szurduk ki vé te lé vel lom hák, szin te nyo masz tó lag
hat nak. A völgy tal pa kig min dent el bo rí tó bük kös
nö vény szö vet ke ze tek ural kod tak a dom bo rú fel -
szí nû hegy te tõk tõl a mély re be vá gó dott völ gyek
al já ig. A haj da ni ten ger al já ra ki öm lött tö me ges
kõ ze tek sáv jai – Nyír me zõ tá já ig, sõt még to vább
– ke let rõl sze gé lye zik a dél-dél nyu gat nak hosz  -
szan hú zó dó mész kõ-vo nu la tot. Ez a tö me ges kõ -
zet fé le ség kes keny sza la gok ként, el szi ge telt fol -
tok ként je lent ke zik; nem egy szer át tö ri a kár pá ti
ho mok kõ fe dõ ta ka ró ját. a kár pá ti ho mok kõ pu -
ha sá ga mi att e ki öm lé ses kõ zet sá vok na gyon
sok szor te kin té lyes szint kü lönb ség gel emel ked -
nek az elõb bi tö me gei fö lé. Kõ zet ta ni tu laj don sá -
ga ik hoz fû zõ dõ fel szí ni alak za ta ik fö löt tébb vál -
to za to sak, bo nyo lul tak, vár rom ok hoz ha son lók.
(Gú lák, osz lo pok, szik la tor nyok em lít he tõk.)

A Torockai-hegység fel szí ni alak za ta i -
nak leg jel lem zõbb táj ké pi vo ná sa a mész kõ szir -
tek so ro za ta, a karsz tos fel szín, no ha a mész kõ –
kõ zet ta ni te kin tet ben – egy ál ta lán nem fõ- vagy
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ép pen ki zá ró la gos al ko tó ele me a hegy ség nek,
más szó val a karsz to so dást elõ idé zõ kõ zet fé le sé -
gek ko ránt sem ad ják a hegy ség tö me gé nek na -
gyob bik fe lét. En nek el le né re a karszt fel szín vál -
to za tos alak za tai nyújt ják a leg szem be tû nõbb,
leg meg ra ga dóbb, leg lát vá nyo sabb, leg vál to za to -
sabb fel szí ni képzõdményeket3. Vad sá guk nál
fog va ezek vonz zák leg in kább a te kin te tet, ezek
kel te nek min den szem lé lõ ben cso dá la tot, ezek
lát vá nya kész te ti új bó li s új bó li lá to ga tás ra a
mes  sze föld rõl ide jött ter mé szet ked ve lõt. A
föld tör té ne ti kö zép ko ri (tri ász- meg ju ra-) mész -
kö vek kö zül a ju ra-mész kö vek a je len tõ sebb sze -
re pû ek. 600-700 m vas tag sá gú rétegösszleteik-
ben ala kul tak ki a leg jel leg ze te sebb karszt fel szí -
nek. Háromféle ilyen fel szín fi gyel he tõ meg: 1.
mész kõ fenn sík ok, pl. a Tordai-hasadék fö löt ti
Ki  rály-er dõ (758 m), a Szé kely kõ- (Vár-szik lá ja),
a hi da si Geszteg (1130 m), a Bedellõi-fennsík
(1277 m), a Szék-hegy (1282 m), Tar kõ (1217
m), a Dimbó (1370 m) stb.; 2. szik la szá lak és 3.
sziklaélek, szik la ta ra jok, pl. a Csák lyai-kõ (1235
m), krakkai Kecs ke kõ (1180 m), a Királypataka
fö löt ti Kis-Királykõ, fenesi Kecs ke kõ stb. A kül -
sõ (exo-) karszt je len sé gek leg meg szo kot tabb jai:
a láb tö rés sel fe nye ge tõ szik la bor dás fel szín (pl. a
hi  da si Gesztegen), víz nye lõk, töb rök, zsombolyok4.

A szik la ha sa dé kok egyrésze „rá vé sõ -
dött”, „át örök lõ dött” (epigenetikus) ere de tû.
Ilyen a Tú ri-, Csák lyai-, Fenesi-sziklaszoros.
Más ré szük (pl. a Tordai-hasadék) bar lang já ra tok
be sza ka dá sá val, is mét má sok „le fe je zés” (kap-
tura) vagy hát rá ló ki mo sás (eró zió) ré vén (pl. A
Bedellõi-szoros, Kõ köz stb.) ke let ke zett.

A bel sõ (endo-) karszt-je len sé gek so rá -
ban, töb bek kö zött a szá mos szik la odút, „lyu kat”,
rö vi debb-hos  szabb bar lan got em lít he tem. A haj -
da ná ban is kön  nyeb ben meg kö ze lít he tõk s ide ig -
le nes vagy tar tós szál lás hely nek al kal ma sabb nak
mu tat ko zók, vagy el len sé ges tá ma dás tól köny  -
nyeb ben véd he tõk nek bi zo nyu lók, mint er rõl má -
sutt bõ veb ben szó esik majd, rö vi debb-hos  szabb
ide ig hasz nált te le pü lés nyo ma i val vál nak szá -
munk ra ne ve ze te seb bek ké.

Mint az elõ zõk ben en nek em lí té sé re már
sort ke rí tet tem, a Torockai-hegység táj ké pi al ko -

tóbb  ele me i ben je len tõs a sze re pe a fõ ként gyûrt,
föld tör té ne ti kö zép ko ri (üle dé kes) mészkõ-ré teg -
összleteken lét re jött fel szí ni alak za tok nak. Töb -
bek kö zött ilye nek a fel szín ál ta lá nos dõ lé si
irányára me rõ le ges (szubszekvens) völ gyek,
szer ke ze ti fe lü le tek stb.

Hegy sé günk egyik jel leg ze tes vo ná sa a
le ta ro lá si fel szí nek arány lag „ép ség ben” meg õr -
zõ dött vol ta. Leg ré gibb a vo nu lat leg ma ga sabb
fe lü le tét adó Csö mör lõ- (Ciumãrna-) Bedellõ ter -
je del mes karszt fenn sík ok ké pé ben ész lel he tõ,
csu pán az Ara nyos-völgy tõl, meg azu tán a Re -
me tei-, il le tõ leg a Csák lyai- és Fenesi-szikla -
szorostól át tört szik la vo nu lat. Egyes, szi get sze -
rû en ég nek me re dõ töm bök (pl. a Szé kely kõ - hi -
da si Geszteg) ha son ló jel le gû ek. De kereszthegy -
élek (pl. a torockai Ordaskõ stb.), sõt ta nú fel szí -
nek alak já ban is meg fi gyel he tõk. E fel szí nek nek
az ere de tit leg in kább meg kö ze lí tõ ál la po tát a ju -
ra-mész kö vek, a mély sé gi tö me ges kõ ze tek, kris -
tá lyos pa lák, va la mint a kavicsoskõzetek (kong -
lo me rá tu mok) õriz ték meg. Az év mil li ók fo lya -
mán vég be ment föld szer ke ze ti vál to zá sok mi att
ter mé sze te sen az ere de ti tér szín is vál to zott. Fõ -
ként ez a kö rül mény ma gya ráz za a dé li rész te tõ -
i nek (pl. a Zalatnától észak ra ma ga so dó 1370 m-
es Dimbó, to váb bá a Szfericsétõl ke let re emel ke -
dõ 1290 m-es Csö mör lõ) szá mot te võbb ma gas sá -
gát. Ve lük szem ben észa kon csak 1100-1000 m-
es, sõt ezek alat ti át la gos te tõ ma gas sá gok mér he -
tõk.

A szá mos le ta ro lá si ta nú hegy ural ta, az
egész Torockai-hegység leg ter je del me sebb fe lü -
le tét adó Remete-Ponor fel szín ál ta lá nos ké pe
érett dom bor zat ról ta nús ko dik. Kü lö nö sen a
gyûrt kár pá ti ho mok kõ kép zõd mé nyek fel sõ
„hul lám ré sze it” met szi, nye si le, de a ten ger mé -
lyi ki öm lé ses kõ ze tek, sõt a kris tá lyos pa lák öve -
ze té ben is jól meg fi gyel he tõ. En nek a va la mi kor
sok kal ter je del me sebb le ta ro lá si fel szín nek a ma -
rad vá nyai gya kor ta el nyúlt víz vá lasz tók, a fõ völ -
gyek ben s a me den ce sze gé lye ken pe dig szé les
vál lak alak já ban je lent kez nek.

A Torockai-hegység 1400 m ma gas sá got
meg nem ha la dó, ala csony (kö zép hegy sé gi) vol -
tá ra va ló te kin tet tel a föld tör té net je len ko ra el sõ
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sza ka szá nak, a ple isz to cén nek ide jé ben alat ta
ma radt ugyan a je ges kor szak ok ál lan dó hó ha tá -
rá nak, de el je ge se dés-kör nyé ki (periglaciális) fo -
lya ma tok e hegy ség ben is szá mot te võ sze re pet
játsz hat tak. A Torockai-medence rend sze res ré -
gé sze ti ku ta tás tár gyát ed dig nem ké pez te. Egyet -
len, a Riss-Würm föl me le ge dé si idõ szak ból, sõt
a Würm-jegeskorszak egyet len le hû lé si és föl me -
le ge dé si idõ sza ká ból (stadiálisából és inter-
stadiálisából) se tu dunk le lõ hely rõl (szik la eresz -
rõl, odú ról, lyuk ról), de ez még nem je len ti ilyes -
mi hi á nyát. Jö ven dõ ku ta tá sok ala po san meg vál -
toz tat hat ják ezt a ké pet. A mai fel szín ap ró lé kos
vizs gá la ta kor azon ban mind járt szem be tûn nek a
jegeskorszakok nagy le hû lé se i nek ered mé nye -
ként ke let ke zett, sa ját sá gos fel szí ni alak za tok:
mál lás sal lét re jött me re de kek, sza ka dé kok, szik -
la ta ré jok, szik la ere szek és „füg gõ hi dak”, szik la -
tor nyok, osz lo pok, kõ gom bák stb., to váb bá a
csont hó ma rá sá nak vi tat ha tat lan nyo mai: fel szí ni
csú szó-csa tor nák, -medrek, föl hal mo zó dá si kép -
zõd mé nyek (kõ fo lyá sok, tör me lék kú pok), ta laj -
fo lyá sok (su va dá sok) stb.

A Torockai-hegységben ke let ke zett víz -
há ló zat kül sõ (allohton) ere de tû és ugyan ak kor
több nyi re ha ránt fo lyó. Je len le gi ar cu la ta hos  szú-
hos  szú, egy más ra kö vet ke zõ át ala ku lás, fej lõ dés
ered mé nye. A kez det-kez de tén a vi zek a hegy ség
mai nyu ga ti lá ba mel lett, dél rõl észak ra irá nyu ló
hos  szan ti me der ben foly hat tak. Ez zel egyen kö -
zû en, a Torockai-medence kö ze pén, más me der -
ben is cso bo gott fo lyó víz. A Jára- meg a ki csi
Berkeszi-medence fo lyó ví zi le ra kó dá sai, ma gas
szin ten meg õr zõ dött üle dé kei elég gé be szé de sen
bi zo nyít ják ezt. Mel let tük a hegy vál lak, nyer gek
ta nul má nyo zá sa ré vén ju tot tak az em lí tett hosz  -
szan ti víz rend szer haj da ni lé tét iga zo ló ész le le -
tek re. A föld tör té ne ti új kor vég sõ sza ka sza i ban
ki ala kul ni kez dett Ma ros-völgy lét re jöt te azu tán
új, ala cso nyabb és a hegy ség ke le ti ol da lá hoz kö -
ze lebb esõ le hor dá si szint (eró zió bá zis) ki ala ku -
lá sát ered mé nyez te. A mé lyebb le hor dá si szint
lét re jöt te kö vet kez mé nye ként a fo lyó vi zek egy
ré szé nek si ke rült át tör nie a hegy ség ja va részt
mész kõ bõl föl épült víz vá lasz tó hát sá gát, s emi att
föl bom lot tak a dél-észa ki irá nyú, hos  szan ti med -

rek. ågy jött lét re az Ara nyos-, az Enyedi-, a Re -
me tei-, Gáldi-, Fenesi-patak, a Kisompoly át tö ré -
ses völ gye. Más szo ro sok (a Tordai-hasadék)
bar lang já ra tok be ro gyá sá val ke let kez tek, is mét
má sok (a Túr-, Jára, Csák lyai-pa tak völ gye) bi -
zo nyá ra „rá vé sõ dés sel”.

Víz ta ni (hid ro ló gi ai) te kin tet ben az ösz  -
szes fel szí ni víz fo lyás ál lan dó nak mond ha tó,
csak a na gyobb mész kõ fel szí nek ki vé te lek. A
med rek (hosszan ti) lej tõi tö ré sek kel, je len tõs,
hir te len szint kü lönb sé gek kel tûn nek ki. Az Ara -
nyos 25 m2/s sok évi át la gos víz ho za má val szem -
ben a töb bi fo lyó ví zé sok kal ki sebb: az Ompolyé
3,5 m2/s, a Re me tei-, Gáldi- és Enyedi-pataké 1-
1,5 m

2

/s, a töb bié még ezt a men  nyi sé get sem éri
el.

A bár mi lyen faj tá jú csa pa dé kot, vi zet re -
pe dés há ló za tán ke resz tül fo ga dó mész kõ-öve zet -
ben élénk fel szín alat ti víz áram lás ról be szél het ni.
Ez az Ara nyos völ gyé ben a leg szem be szö kõbb.
(Min tá ul em lít he tem a Szolcsva alat ti Ma lom pa -
ta kot.) A Torockai-medence te le pü lé se i nek:
Bedellõnek, Torockónak, Torockószentgyörgy -
nek az ál lan dó bõ víz ho za mú, na gyon tisz ta, iha -
tó, ízes vi zû karszt for rá sai árul kod nak az élénk
karsztvízáramlásról. Más for rá sok a szorosokbeli
me der sza kasz köz vet len kö ze lé ben a szik la fa lak -
ból bu zog nak, így a Re me tei-szik la szo ros ban az
Alsószolcsva alatt az Ara nyos ba zu ha tag gal sza -
ka dó Csor gó (ªipotele). Szá mos más karszt for -
rás ról tu dunk az Orbai-völgy fe jé nél, a Csö mör -
lõ, to váb bá a Dimbó tömb jé bõl.

Az al ko tó kõ ze tek vál to za tos sá ga kö vet -
kez té ben na gyon bo nyo lult földfelszínalaktani
fo lya ma tok ját szód tak és ját szód nak le még ma
is. A föl fo lyá sok, zá por pa ta kok ki ala ku lá sa – fõ -
ként az ijesz tõn le ta rolt ol da la kon – szo ro san
kap cso ló dik a he gyek lej tõ in-al já ban föl hal mo -
zó dó, esõ-, hó- és jég ol va dás kor víz zel le mo sott,
ke vés sé osz tá lyo zott ter mé kek (üle dé kek) lét re -
jöt té nek fo lya ma tá hoz.

A föld fo lyá sok (su va dá sok) fõ ként agya -
gos kõ ze tek öve ze té ben fi gyel he tõk meg, de nem
hi á nyoz nak a ro gyá sok, to váb bá a kõ fo lyá sok
sem. (A kõ bá nyák, ma nap ság már el ha gyott há -
nyók, az em be ri te vé keny ség lét re hoz ta te rep pi -
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he nõk, szán tó föl di „ba ráz dák” is sa já tos és szem -
be szö kõ ré szei a torockai táj kép nek.)

A va la mi kor – a csu pasz szik la fe lü le tek -
tõl el te kint ve – min dent bo rí tott er dõk (õs ren ge te -
gek) má ra már fé lel me sen meg fo gyat koz tak
ugyan, de még min dig je len tõs fe lü le tet fog lal nak
el, min de nek elõtt a hegy ség gyé rebb te le pü lé sû
dé li fe lé ben. Ma el sõ sor ban a föld mû ve lés re föl -
hasz nál ha tat lan, me re de kebb ol da la kat ülik meg.
A fenn sík okon, la po sabb ma gas la ti fel szí ne ken, a
kül ter jes juh te nyész tés hez szük sé ges he gyi le ge -
lõk biz to sí tá sá ra kí mé let le nül le ta rol ták az er dõ -
ket. A leg ma ga sabb or mo kon fe nyõ vel ke vert
bük kö sök az ural ko dók. A szél rend szer, a bu kó -
szél ha tá sá ra vi szont a nem egy szer 700-800 m-ig
is föl ka pasz ko dó, me le geb bet igény lõ töl gye sek
bo rít ják a ke le ti és dél ke le ti lej tõ ket. Per sze az
említett ol da lak ve rõ fé nyes vol ta is te te me sen
hoz zá já rul a ne ve zett le szál ló, te hát föl me le ge dõ
szél ha tá sá hoz. A Torockai-hegység észak nyu ga ti
vé gén, Vidaly te le pü lés ha tá rá ban nö vény szö vet -
ke ze ti kü lön le ges ség ként em lít he tõ a mész kõ -
szik lák ra te le pült, ap ró le ve lû, lomb hul la tó, õs ho -
nos vö rös fe nyõ (Larix decidua)-erdõ. Ter mé sze ti
rit ka ság, vé dett te rü let.

A szo ro sab ban ér tel me zett ter mé sze ti
föld raj zi rész be fe jez te elõtt még va la mi re sze ret -
nék fi gyel mez tet ni. A föld tör té ne ti kö zép ko ri
[kö zép sõ- és fel sõ tri ász-ko ri: ládini, kárni, nóri?,
de Ilie MIRCEA sze rint ké sõb bi: al só-kré ta (ápti,
sõt ápti utá ni)] ki öm lé ses kõzetösszletek szé le in
meg a haj da ni lá va fo lyá sok nak még arány lag
épeb ben ma radt fel szí nén hó lya gos, man du la kö -
ves kõ ze tek is elõ for dul nak. A ki sebb-na gyobb
hó lyag ûrö ket rész ben vagy az ese tek több sé gé ben
egé szen ki töl tõ anya gok: a kvarc, a kal ce don,
opál, kal cit, sze la do nit, ripidolit, pennin, heulan-
dit, va la mint limonit, egé szen gyé ren epidot töl ti
ki5. A na gyobb tér fo ga tú ne ve zett ás vány da ra bok
né há nya a csi szo lat lan és csi szolt kõ ko ri, pat tin tá -
sos „kõ ipar” alap anya gá ul kí nál koz ha tott.

AA TToorroocckkaaii--mmeeddeennccee rréé ggii sséé ggee ii rrõõll

Mint em lí tet tük, a Torockai-medencét
ke le ten a tá gab ban ér tel me zett Szé kely kõ (az az a

Vár szik la, a csegezi és a hi da si Geszteg, 1128
m), nyu ga ton az Ordaskõ, a Ti lal mas, a
Podmankõ, a Szilaskõ, a Ra ga do zó, a Pú pos kõ
meg a hoz zá juk kap cso ló dó töb bi szik la bérc ve -
szi kö rül. A ki es me den ce hos  szan ti ten ge lye két
vé gi meghosszabításában, két nyi la dék ban tá voz -
nak a me den ce bel se jé bõl két fe lé si e tõ vi zek.
Leg je len tõ seb bi kük a nyu ga ti ol da lon emel ke dõ
hegy vo nu lat ból, egy más tól nem túl sá go san
messze ere dõ Ha vas- meg Szilas-patak. Nagy já -
ban azo nos tá vol ság ra fut nak nyu gat ról ke let re.
Völ gyü ket fenn te kin té lyes ma gas sá gú szik lás
or mok, len nebb a szá za dok tör té nel mi ese mé nye -
i rõl re gé lõ torockószentgyörgyi vár ko szo rúz ta
ala csony szik la ge rinc vá laszt ja el. A vár al ján a
víz vá lasz tó hegy orr tel je sen ele nyé szik, a két pa -
tak a nagy já ban azo nos tal pú völgy két fe lén fut
Torockószentgyörgy bel te rü le té ig. Itt a Ha vas-
pa tak észak ra ka nya ro dik: va la mi vel odább már
Torockai-patak né ven ön tö zi a me den cécs ke
észa ki la pá lyát, haj da ná ban an nak moz gal mas
éle tû ko hó it, há mo ra it mû köd tet te, míg Bor rév -
nél az Ara nyos ba nem sza kad. Test vér vi ze: a
kez det ben szin tén ke let re csör ge de zõ Szilas-
patak Szentgyörgy bel te rü let éhez kö zel meg vál -
toz tat ja ere de ti fu tás irá nyát, dél re for dul, s a
Geszteg- és más pa ta kok vi zé vel gya ra pod va,
vad re gé nyes sziklaszoroson le fe lé szök dé csel ve,
majd a szo ros után jó val sze lí debb vi dék re ér ve,
Nagyenyed ipa rá tól fer tõz ve a Ma ros ba öm lik.

A mon dot tak ér tel mé ben a két te rü let vi -
ze it gyûj tõ két pa tak nak – már a ne ves széke-
lyföldkutató OR BÁN Ba lázs nak a va ló sá got hí -
ven tük rö zõ ész le le te sze rint – „... sem mi víz vá -
lasz tó ja nin csen, elan  nyi ra, hogy Szentgyörgy
kö zött min den mes ter sé ges gát[o]lás vagy csa tor -
na nél kül a Ha vas-pa tak vi zét a Szilas-patakéba,
vagy a Szilasét a Havas-patakába át le het vin ni és
akár hány szor át is ve ze tik. Ez ál tal elõ áll az a
rend kí vü li kö rül mény, hogy az Ara nyos völ gyé -
bõl Bór év tõl [!] el in dul va min den leg ki sebb hegy
nél kül le le het jut ni a Ma ros hoz...” OR BÁN ki -
egé szí tõ meg jegy zé se sze rint: „... itt vasútat is át -
met szet vagy alag út nél kül le het ne te hát ve zet -
ni...” Azt a rit ka ság szám ba me nõ ese tet fi gyel -
het jük meg, „...hogy ugyan azon a völ gyön egy -
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szer re fel és le le het men ni, mert a Szé kely kõ há -
ta mö gül ki ro ha nó Geszteg-pataka észak ról dél -
nek tart va foly a völgy ke le ti ol da lán a Ma ros fe -
lé; míg ugyanama völgy nyu ga ti ol da lán az elõb -
bi tõl cse kély köz zel foly a Havas-pataka dél rõl
észak nak az Ara nyos fe lé, s ek ként ugyan azon
völgy ugyanama pont já ról el in du ló s egy más sal
pár hu za mo san ha la dó egyén, ki a Geszteg mel lett
ha lad, le fe le (fo lyam men ti ben), a má sik, ki a
Ha vas-pa tak mel lett ha lad „fel fe lé (fo lyam mal
szem ben)” megyen; vagy pe dig, ha két egyén há -
tát egy be vet ve el len té tes irány ba in dul, min den
ész re ve he tõ víz vá lasz tó át lé pé se nél kül mind ket -
tõ le fe lé, az az fo lyam men té ben [völgy men te]
ha lad...”

„... Ily két egy-völgy nek lé te zé sét leg -
alább én se nem lát tam, se ró la nem ol vas tam –
foly tat ja OR BÁN –, s mert igen-igen ne ve ze tes
„je len ség nek” hi szem, e völgy-egy be fo lyás ta -
nul má nyo zá sát – jog gal – szak ér tõ ter mé szet -
vizs gá ló ink be cses fi gyel mé be aján lom, an nál is
in kább, mert az föld ta ni ész le le tek re is gaz dag ta -
lajt nyújt. [Egyik, Er dély ben múlt szá zad ele jén
is ku tat ga tott oszt rák geo ló gus: PARTSCH ál lít -
ja, hogy ott ré gibb idõ ben ûzött ezüst- és arany -
bá nyá szat nyo mai mel lett ta lált ma la chi tot,
rézfeketét (Kupferschwärze) és réz ké ne get
(Kupferkies), ré szint mész kõ ben, ré szint quarcz -
ban; to váb bá ólomfémlét (Bleiglanz), vas- és réz -
ér cet a mész kõ és jegeczes (kris tá lyos) pa la érint -
ke zésénél6]...”

A táj ké pi szép sé gek ben bõ vel ke dõ, meg -
le he tõ sen zárt me den cécs ke tu do má sunk szerint7

hos  szú ide ig nél kü löz te a társadalmi- és ter mé -
szet tu do má nyi ága kat mû ve lõ ku ta tók fi gyel mét.
No ha tel jes ség gel meg ér de mel né azt, ré gé sze ti
kér dé se i nek a vizs gá la ta sem kel tett sen ki ben kü -
lö nö sebb ér dek lõ dést. A Torockai-medence pe -
rem-ma gas la ta i nak egyi kén-má si kán ásat tak csu -
pán. Saj ná la to san hi á nyol juk ala pos meg is me ré -
sé re irá nyu ló sok ol da lú, el mé lyült tár sa da lom tu -
do má nyi ku ta tá sok ered mé nye i nek ös  sze ge zé sét,
át fo gó is me re te ket tar tal ma zó, alap ve tõ mun kák
el ké szül tét, ám bár két je len tõ sebb vá ros:
Nagyenyed és Torda se fek szik el ér he tet le nül tá -
vol a Torockai-medencétõl, s az enyedi Beth len-

kol lé gi um – rá adá sul –, vi ha ros tör té nel me el le -
né re is, szá za do kon át su gár zó szel le mi tûz he lye
volt a kö ze leb bi-tá vo lab bi kör nyék nek. Az OR -
BÁN Ba lázs, a Szé kely föld múlt szá za di ne ves
ku ta tó ja fõ mû vé ben a Torockai-medencéhez fû -
zõ dõn írot tak kí nál ják még ma is a leg tel je seb -
bek nek mond ha tó is me re te ket, bár men  nyi re túl -
ha la dot tak le gye nek is. Nem fel ada tunk eme ál -
dat lan ál la pot ezúttali elem zé se. Csu pán kö vet ke -
zõ nem ze dé kek Er dély tu do má nyos kér dé se it
maj dan vizs gál ni szán dé ko zó tag ja i nak fi gyel mét
sze ret nõk a nagy föld raj zi ke ret be fog lalt eme
cse ké lyebb ter je del mû tárgy kör bon col ga tá sá ra
irá nyí ta ni.

Szó ban for gó tájegyságünk észa ki fe le
ko ráb ban Torda-Aranyos vár me gyé hez tar to zott
ugyan, ám en nek el le né re egyes ese tek ben a dél -
rõl ha tá ros Alsó-Fehér me gyé vel fog lal ko zó mû -
vek ben is föl lel he tõk szór vá nyos uta lá sok vi dé -
künk kel kapcsolatban.8

HEREPEI Kár oly, a múlt szá zad vé gi tu -
dás szin ten moz gó, ak kor ala pos is me re tek bir to -
ká ban írt, a Beth len-kol lé gi um, va la mint az
Alsófehérmegyei Tör té nel mi, Ré gé sze ti és Ter -
mé szet tu do má nyi Egy let gyûj te mé nye i be fog lalt
ré gé sze ti anyag ra tá masz ko dó kö tet nyi ta nul má -
nyát ki egé szít ve, köz lé sé hez más le lõ he lye ket is
cso por to sí tó adat tá rat csa tolt. (Ki egé szí té sül je -
gyez zük meg: 1942-ben az Er dé lyi Tu do má nyos
In té zet, il le tõ leg a gróf TE LE KI Pál Tu do má -
nyos In té zet ki adá sá ban, az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület tá mo ga tá sá val meg je lent ROSKA
Már ton: Er dély ré gé sze ti adat tá rá nak I., az õs kort
le lõ he lyen ként tár gya ló kö te te; a má so dik vi lág -
há bo rú után pe dig, több szö ri ne ki fu tás sal, el ké -
szült Er dély nek a mai me gye be osz tás sze rin ti, a
leg ré gibb ma rad vá nyok tól a 13. szá za dig ter je -
dõn az ös  szes ré gé sze ti le le te ket, le lõ he lye ket
magába fog la ló adat tá ra (re per tó ri u ma). – A kö -
vet ke zõk ben ezek re ala po zok.

A fen ti ek elõ re bo csá tá sa után még csu pán
an  nyit sze ret nék meg je gyez ni: az el sõ, töb bé-ke -
vés bé rend sze res nek mond ha tó ré gé sze ti föl tá rá -
sok 1887 ta va szán, il le tõ leg õszén, FENICHEL
Sá mu el, majd HEREPEI Kár oly (és FENICHEL
Sá mu el se géd le té vel) Bedellõ ha tá rá ban kez dõd -

184



tek. Ku ta tá sa i kat Nicolae VLASSA nem ré gi ben
el hunyt fi a tal ré gész, mai el vá rá sok sze rin ti jó val
ki ter jed tebb ása tá sai kö vet ték a 70-es évek vé gén,
a 80-as évek ele jén, a Kõ köz fö löt ti szik la he gyek
la pos te te jén cso por to su ló to váb bi, te kin té lyes
mé re tû sír hal mok föltárásával.9

*
A köd be ve szõ kez de te kig vis  sza ka nya -

rod va, rész ben a ku ta tá sok kez det le ges sé gé re,
elég te len sé gé re hi vat koz va, saj ná lat tal kell meg -
ál la pí ta nunk az em be ri tár sa da lom tör té ne té nek
kez de ti idõ sza ka i val kap cso la tos ré gé sze ti anyag
ez idõ sze rin ti (?) tel jes hi á nyát, no ha a Torockai-
medence haj dan vad ban el kép zel he tõ gaz dag sá -
ga, szám ta lan ki sebb-na gyobb bar lang ja, odú ja,
szik la ere sze ked ve zõ meg te le pe dé si föl té te le ket
kí nál ha tott már a leg ré gibb ko rok kez det le ges
em be ri kö zös sé ge i nek is.

Sem a csi szo lat lan, sem az ún. kö zép sõ
kõ kor em be ri te vé keny sé gek kel kap cso la tos, biz -
tos ma rad vá nyai mind a mai na pig nem is me re te -
sek egyet len le lõ hely rõl sem. Mi több, mai is me -
re te ink sze rint még az ún. csi szolt vagy újabb kõ -
kor im már ál la to kat tar tó, föl det is mû ve lõ te le -
pes ra jai se ha tol tak a Torockai-medencébe. Igaz:
a szó ban for gó föld raj zi egy ség ta la já nak elég gé
ter mé ket len vol ta ele ve vis  sza ri aszt hat ta a ter mé -
keny Ma ros-völgy sok kal ked ve zõbb vi szo nya i -
hoz szo kott újabb kõ ko ri [tordosi stb.] mûvelt-
séghez tar to zott, föl det mû ve lõ kö zös sé ge ket,
még is na gyon föl tû nõ a csi szolt kõ ko ri ré gé sze ti
anyag – tu do má sunk sze rin ti – tel jes hi á nya.

Az õs em ber ko rá ban Er dély-szer te el ter -
jedt, ki halt, nagy tes tû em lõs ál lat ok csont ma rad -
vá nyai azon ban a me den cécs ke több le lõ he lyé rõl
is is me re te sek. Kö zü lük em lít het jük a bedellõi
Cse pe gõ-bar lang ból nap vi lág ra ju tott bar lan gi
med ve (Ursus spelaeus Blum.) csak nem egész
csont vá zát, a gyertyánosi Bogsuca-barlangból ki -
ke rült bar lan gi med ve ujj cson to kat, fogakat10.
Az ugyan csak a jég kor szak több sza ka szá ban élt
gyap jas õs or má nyos nak (a ma mut nak, Elephas
primigenius-nak) a nagyenyedi BETH LEN-kol -
lé gi um gyûj te mé nyé ben õr zött agya ra vi szont a
torockószentgyörgyi ún. Pi lis hegy rõl, fo lya mi
ka vics ágy ból ke rült napvilágra.11

Mai, hé za gos is me re te ink sze rint a me -
den cécs ke el sõ szá mot te võbb be né pe se dé sé vel
csu pán a kb. Kr. e. 2200 tá já tól nagy já ban 1900
körülig tar tott réz kor szak ban kell szá mol nunk. A
nagy hí rû ré gé szünk, KO VÁCS Ist ván ve zet te,
szá zad ele ji kolozskorpádi ása tá sok I. ré te gé nek
anya gá val jel le mez he tõ nagy ál lat tar tó né pes ség
ki sebb-na gyobb cso port jai hú zód tak ide a hosz  -
szabb ide ig tar tott ál ta lá nos szá raz ság kö vet kez -
té ben hi he tõ leg ki aszott füvû Bel sõ-Er dély bõl, a
bi zo nyá ra va la mi vel több csa pa dé kú, kö ze pes
ma gas sá gú hegy vi dék lá bá hoz, bár az is me re tes
karszt je len sé gek mi att itt se le het tek túl sá go san
kö vér füvû le ge lõk. Az em lí tett kö zös sé gek min -
de nek elõtt ter mé szet tõl vé dett he lyek re te le ped -
tek, ezért ko ránt se vé let le nül vá lasz tot ták a te te -
jét te kint ve hár mas osztatú Szé kely kõ észak nyu -
ga ti, egyen le te sebb fel szí nû, ak kor er dõs (?),
most fü ves, ma mar ha le ge lõ nek hasz nált fe lü le -
tét. In nen vo na las-, pont sze rû dí szít mé nyû, ro -
vát kolt pe re mû és hor nyolt fe lü le tû réz ko ri
edény tö re dé kek ju tot tak bu ka res ti ma gán gyûj te -
mény be. Ugyan er rõl a kö rös-kö rül mes  szi ki lá -
tást biz to sí tó önál ló, ma gas te tõ rõl ugyan csak
réz ko ri, ba ráz dás tûz de lé sû, ves  szõs és vé sõs dí -
szû fa zék tö re dé kek ke rül tek PÁPAY Zol tán
(szin tén) magángyûjteményébe12. Má sik le lõ -
hely ként a torockószentgyörgyi Nagykõlyuk ne -
vû bar lan got em lí tik a szakirodalomban13.

A torockószentgyörgyi ha tár két he lyé rõl
is je lez tek réz ko ri te le pü lés nyo mo kat, il le tõ leg
szór vá nyos le le te ket: a Vár hegy ma gas la tán pi -
ros és fe ke te, ros  szul ége tett, de rész ben dí szí tett
edény tö re dé kek vál tak is me re te sek ké haj da ni,
tar tó sabb szál lás hely rõl tanúskodva14. OR BÁN
ész re vé te le sze rint a Kõ lyuk ne vû bar lang ban
szin tén eb be a kor ba so rol ha tó vagy ko rai vas ko -
ri ere de tû vas tag fa zék tö re dé kek gyûjthetõk15. A
köz lé sek alap ján kö ze lebb rõl azon ban nem ha tá -
roz ha tó meg ere de tük.

Gyertyános te rü le té rõl is több réz ko ri te -
le pü lés bõl nap fény re ju tott, jel leg ze tes ré gé sze ti
anyag is me re tes. A Kõ köz (Între pietre, Piatra
morii) több odú já ból vál tak is me re te sek ké ré -
szint agyagmûvességi, ré szint ezek tár sa sá gá ban
le le dzett kõeszközök16. De ilye nek rõl kell be -
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szél nünk a Gruiu darului és Pukula-barlanggal
kap cso lat ban is. A Pukula-barlangi anyag ból a
Kolozskorpádi-mûveltséghez tar to zó jel leg ze tes
ves  szõs-, fé sûs-, len csés-dí szû, ujj be nyo má sos-
és hor nyolt ékí té sû fa zék tö re dé kek, to váb bá
meg kez dett fú rá sú, egye nes fo kú, há rom szög
ala kú, csi szolt kõ fej sze ke rült a nagyenyedi
Beth len-kol lé gi um gyûjteményébe17.

Ugyan csak Gyertyános te rü le té rõl, de
más két: A Plasa peºterii és a Cornii ha tár rész rõl
ba ráz dás tûz de lé sû és len csés dí szû edény tö re dé -
kek, réz ko ri csi szolt kõ csá kány, réz vé sõ, va la -
mint két nõi bál vány szob rocs ka (idolum) vált
ismeretessé18.

Az em lí tet tek bõl le von ha tó ta nul ság ér -
tel mé ben a réz kor ban a Torockai-medence né -
pes sé gé nek leg alább két év szá zad nyi idõ tar tam ra
ter je dõ szá mot te võ meg nö ve ke dé sé rõl be szél he -
tünk. E la kos ság a kor szak sa já tos ég haj la ti vi -
szo nyai ha tá sá ból fakadott kény sze rû ség kö vet -
kez té ben – akár csak Er dély-szer te egye bütt is – a
csa pa dé ko sabb hegy vi dé ken volt kény te len le -
gel tet ni gu lyá it, nyá ja it; a karsz tos te rü let szi get -
sze rû en ki emel ke dõ, kön  nyen vé del mez he tõ
hegy te tõ it, szá raz ta la jú bar lang ja it, odú it száll ta
meg, hasz nál ta eset leg több év szá za dig is te le pü -
lé si hely ként.

A ki es Torockai-medence dé li vég zõ dé se
fö lé emel ke dõ ma gas la tok te tõ in – a már em lí tet -
tek mel lett – vi szont egé szen más ter mé sze tû ma -
rad vá nyok ra buk kan tak. Míg a La plasa peºterii
meg a Cornii ne vû he lyek rõl réz ko ri em lé ke ket,
kö zöt tük kõ- (szienit-) fo kost, to váb bá 14 cm
hos  szú, négy ze tes át met sze tû vö rös réz vé sõt vit -
tek a nagyenyedi Beth len-kol lé gi um gyûj te mé -
nyé be, a fa lu tól „jobb ra”, a Torockó szent györ -
gyre ve ze tõ or szág út tól észak ke let re esõ Gruiu
darului ne vû hegy lej tõ jén egy sor ba emelt, több
nagy mé re tû õs ko ri sír ha lom ma rad vá nya it fe -
dez ték föl. Hár mó ju kat az idõ és a tar tós föld mû -
ve lés tet te tönk re. A meg ma radt ne gye di ket
FENICHEL Sá mu el bon tot ta ki. Hossza 27, szé -
les sé ge 10,5, ma gas sá ga 2,7 m. Észak ke le ti-dél -
nyu ga ti hossz ten ge lyû volt el lip szo id alap -
rajzzal19. Épí tõi nagy és sú lyos kõ tus kók kal bol -
toz ták. Észak ke le ti ré szén, a sír ha lom fel szí ne

alat ti 60 cm mély ség ben has ra fek te tett gyer mek -
csont váz ra buk kan tak. Hos  szú al ka tú (dolikoke-
fál) ko po nyá ja mel lett ége tett agyag bög récs ke
fe küdt. Alat ta fél m-re, te hát az ere de ti fel szín tõl
mért 1,1 m mély ség ben két fel nõtt csont váz ára
akad tak. Az egyik ko po nyá ja a má sik ha lán té kán
nyu go dott. Mind két ha lot tat zsu go rí tott hely zet -
ben, (va ló szí nû leg) meg kö töz ve te met ték el; ar -
cuk észak nyu gat ra né zett. Az egyik fe jét bal ke -
zé nek te nye ré re fek tet ték. Az egyik csont váz
jobb ke zé ben kõ- (di a báz-) vé sõ volt. Mind két
váz tól 30 cm-es tá vol ság ra egy-egy bög re fe küdt
egy más kö ze lé ben. Az em lí tet te ken kí vül még
to váb bi há rom csont váz buk kant nap vi lág ra, azo -
nos irány ba tá jol va, ha son ló hely zet ben. Ket tõ az
elõb bi ek alatt csak nem fél m-nyi mély ség ben,
egy más tól más fél m-re; a mel lék let te len har ma -
dik csont váz a sír ha lom ke le ti vé gé ben buk kant
nap vi lág ra, az elõ zõk tõl mint egy 8 m-re.

Bedellõtõl dél nyu gat ra, a Remete-Pojána
ne vû fa lu ba ve ze tõ út mel lett, a La valea
Inºelului la Cruce ne vû hegy te tõn HEREPEI
Kár oly és FENICHEL Sá mu el 1887 õszén 12 m
hos  szú, 10 m szé les, 1,8 m ma gas õs ko ri sír ha -
lom ása tá sá ba fogott20. Eb ben egy más tól kes -
keny föld ré teg gel el vá lasz tott, ket tõs kõ bur ko la -
tú, bol to za tos réz ko ri sírt tár tak föl. Ben ne egy -
más fö lött el he lye zett négy csont vá zat bon tot tak
ki. A fel szín hez kö ze lebb fek võ két (egyik nõ,
má sik fér fi) csont váz fel nõt te ké volt. Ko po nyá -
juk dél ke let re, lá buk észak nyu gat ra esett. Zsu go -
rí tottan, jobb ju kon fek võ hely zet ben pi hen tek.
Egyi kük vá za mel lett ége tett agyag bög rét meg
kõ vé sõt, a má sik kö ze lé ben égett agyag or só ne -
he zé ket (-karikát) lel tek. Az alat tuk ta lált, ha son -
ló tá jo lá sú és fek vé sû gyer mek csont vá za kat vé -
kony föld ré teg vá lasz tot ta el a fö lé jük he lye zett
fel nõt te ké tõl (szü lõ ké tõl?). A sír ha lom al ját, a
haj da ni fel színt 12 cm vas tag, sok be ágya zott szén-
és edény tö re dé ket tar tal ma zott, dön gölt agyag ré teg
bo rí tot ta. – Az ása tó kat más – szá mot te võ meg le -
pe tés is meg ör ven dez tet te. A vá zak tól dél ke let re
négy nagy kõ tus kó ból emelt kez det le ges épít ményt
(ál do za ti ol tárt?) fed tek föl. Ez a dön gölt föld ré teg -
bõl a ket tõs kõ bur ko la tig ma ga so dott. Te te jén te te -
mes men  nyi sé gû ha mut, eb ben föl tû nõ en sok
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fa- és ál la ti-csont sze net s mel let tük né hány nö vé -
nyi mag vat fi gyel tek meg. A le le tek (egye nes és
ívelt fo kú, csi szolt kõ fej szék, kö röm dí szes, vesz  -
szõs, ba ráz dás tûz de lé sû, len csés, bor da dí szes
edény tö re dé kek) a nagyenyedi BETH LEN-kol lé -
gi um ré gi ség tá rát gya ra pí tot ták. Az ása tá si ered -
mé nyek rõl vi szont Alsófehér me gye mo nog rá fi á -
já ban ol vas ha tunk hi te les, rész le tes be szá mo lót.

A sír hal mos, ma gas la ti te me tõk bõl ki ke -
rült ré gé sze ti anyag gal ehe lyütt nem fog lal koz -
ha tunk rész le te seb ben. Mind ös  sze egyet len meg -
fi gye lés re sze ret nék ki tér ni. HEREPEI Kár oly
ész le le te sze rint a Gruiu darului- meg a Pukula-
barlangból fu tó ása tás kor elõ ke rült anyag ta nú -
sít ja egyes ha lom sí ros te met ke zé sek nek a dél rõl,
a Bal kán-fél szi get fe lõl be ván do rolt Kolozs kor -
pád I. mû velt ség hez va ló két ség te len tar to zá sát.
Ez zel szem ben a VLASSA föl tárta halomcsoport
te met ke zé sei va la mi vel ké sõb bi ek és a mai
Lengyelország—Északnyugat Ukrajna—Moldva
fe lõl idá ig ju tott, más jel le gû né pes ség-cso port
tag ja i nak a ha gya té ka. Újab ban azon ban más vé -
le mény is nap vi lá got látott21. Ehe lyütt nyil ván -
va ló an nem rész le tez het jük az ez zel kap cso la tos
tör té nel mi ese mé nye ket. Mind ös  sze annyit je -
gyez nénk meg: az er dé lyi preindoeurópai alap né -
pes ség nek a réz kor ban leg alább há rom irány ból
be te le pe dett új faj ta né pes ség gel va ló ke ve re dé se
ré vén ala kult ki a bronz kor (im már thráknak tar -
tott) la kos sá ga.

Ez zel át is tér he tünk a bronz kor te le pü -
lés he lye i nek a rö vid „se reg szem lé jé re”. El sõ ként
mind járt a Gyertyános ha tá rá ba esõ Bogsuca bar -
lan got em lít het jük. Er dély ré gé sze ti adat tá rá nak
õs ko ri-ré szi szer zõ je in nen ugyan min den kö ze -
leb bi meg ha tá ro zás nél kül csu pán „bronz ko ri
cse re pe ket” említ22, a te le pü lés ma gas la ti, bar -
lan gi jel le gé re, to váb bá a kö ze li Úr há za
(Vládháza) is mert bronz ko ri ré gé sze ti anya gá ra
va ló te kin tet tel szin te bi zo nyos ra ve he tõn a KO -
VÁCS Ist ván ne ves ré gé szünk föl tár ta kolozs -
kor pádi õs ko ri te le pü lés II., fel sõ ré te gé bõl nap -
vi lág ra ju tott agyagmûvességi ter mé ke ké vel azo -
nos jel le gû anyag ról le het szó (a ro mán nyel vû
szak iro da lom ban hasz nált meg je lö lés sel él ve:
Wietenberg-jellegû em lé kek rõl), mégha a kö ze li

Hi das ról ugyan ké sõb bi, de ugyan csak bronz ko -
ri, ún. felsõszõcsi-jellegû, Er dély észa kibb tá ja i -
ról jól is mert, ott lép ten-nyo mon ta lál ha tó, ún.
„ki met szett dí szû” edény tö re dé kek is ke rül tek
felszínre23. Egé szen ha son ló le he tett a hely zet
más két szom szé dos ha tár rész ben: ne ve ze te sen a
Plasa peºterii-ben meg a Cornii-ban. E he lyek rõl
– sza ba to sabb meg je lö lés nél kül – bronz ko ri fa -
zék tö re dé ke ket meg hor gas mar ko la tú bronz sar -
ló tö re dé két em lí ti a szakirodalom24.

A torockai Szé kely kõ va la me lyik odú já -
ban (ta lán a Kiskõerdeje ne vû ben) – OR BÁN
Ba lázs ér te sí té se sze rint – több bronz esz közt:
két bal tát, két kar pe re cet és két ka ri kát leltek25.
Az Er dé lyi Mú ze um cí mû fo lyó irat III. évf. 181.
o.-án pe dig az Er dé lyi Múzeum-Egyesület
Érem- és Ré gi ség tá rá tól a Szé kely kõ rõl az
1876. évi bu da pes ti Nem zet kö zi Ré gé sze ti- és
Em ber ta ni Nagygyûlés ki ál lí tá sá ra kül dött hol -
mik so rá ban hos  szú bronz vé sõt és há rom kar pe -
re cet em lít. (To váb bi bronz tõr tö re dé két nem
küld ték volt el a ki ál lí tás ra.) Más for rás sze rint
a fen nebb em lí tett egyik kar pe rec vé ge csi ga vo -
nal sze rû en csa va ro dott ös  sze, s a fel sõ ka ron
hord ták.

A bronz kor kö zös sé gei va gyo no sabb tag -
ja i nak ér ték fél té sé vel kap cso la tos to váb bi bi zo -
nyí ték az el sõ és má so dik vi lág há bo rú kö zöt ti
idõ szak ban ta lált bor ré vi (ún. „gyûjtelékes”)
bronz le let. Ez a ne ve zett fa lu te rü le tén, az Ara -
nyos-völgy egyik szik la ha sa dé ká ból ke rült elõ. A
(rész ben) a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba ju tott
bronz le let em lí tés re mél tóbb tár gyai: ket tõs, csa -
vart fü lû, száj pe re me alatt mér ta ni ékít mé nyek kel
dí szí tett, na gyobb bronz üst, va la mint egy fü lû
csé sze. Ve lük egye tem ben sok, ún. „to kos-fü les”
bal tát is leltek26.

A bronz kor sza kot kö ve tett, nagy já ban
Kr. e. 1100 tá ján kez dõ dõ ko rai vas kor le le tei
egy elõ re (?) hi ány za nak a Torockai-medencébõl,
ha csak an nak nem te kint jük az OR BÁN Ba lázs
em lí tet te torockószentgyörgyi Kõ lyuk ban ta lált
vas tag edénytöredékeket27. A kér dés el dön té sé re
szak sze rû vizs gá la tok ra len ne szük ség. To vább,
Gyertyánosról, a La plasa peºterii meg a Cornii
ha tár rész bõl – ál lí tó lag – ko rai vas ko ri vas kés-
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pen gék ju tot tak a nagyenyedi BETH LEN-kol lé -
gi um régiségtárába28.

A vas kor ké sei (La Tène) sza ka szá hoz fû -
zõ dõ te le pü lés nyo mok mind a mai na pig is me ret -
le nek ki es táj egy sé günk bõl. Mind ös  sze egy-két
hely rõl tudunk eb bõl a kor ból szár ma zó em lé ke k -
rõl. ågy pl. Torockószentgyörgy te rü le té rõl ke rült
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba há rom jel leg ze tes,
kí gyó fej ben vég zõ dõ ezüst nyak pe rec
(torques)29. Kel ta vagy dák pász ta gyöngy fe le a
torockai Szé kely kõ te te jé rõl ju tott PÁPAY Zol tán
tordai gyûjteményébe30. Gyertyánosról vi szont
ké sei vas ko ri ezüst kar te kercs tö re dé ke (vé ge)
gaz da gí tot ta a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
régiségtárát31. Ezek bõl a na gyon szép, je len tõs
mû vé szi- és anya gi ér té kû le le tek bõl azon ban
mes  sze me nõ te le pü lés tör té ne ti kö vet kez te té se ket
alig ha von ha tunk le. El len ke zõ leg. In kább a me -
den cécs ke ak ko ri la kat lan sá ga mel lett lát sza nak
ta nús kod ni, hisz az anya gi ja vak min den ko ri bir -
to ko sai ál ta lá ban, ösz tö nö sen, in kább a ve sze del -
mek tõl tá vol esõ nek lát szó he lyek re szok ták rej te -
ni fél tett kin cse i ket. Bár mily tisz te let tel is adóz -
zunk OR BÁN Ba lázs em lé ké nek, bár men  nyi re is
– bi zo nyos mér té kig –  pél da ké pünk nek tart juk
alak ját, ál do za tos, bá mu lat ra mél tón ki tar tó, sok
irá nyú, a je len sé gek leg mé lyé re ha tol ni tö rek võ
ké pes sé gét, a fen tebb em lí tet tek mi att még sem
oszt hat juk a „A Szé kely föld leirása ...” V. kö te té -
nek (199. l.) ide vo nat ko zó sza va it: „... Torockó
legrégibb múlt ját ho mály fe di. BENKÕ [Jó zsef]
egy fel tett kér dé sé vel azt sej te ti, ha vajjon
[Claudius] Ptolomaeus [óko ri gö rög föld rajz tu -
dós] Tiriscuma nem it ten fe küdt-e? ... [A Torockó
név ere de té hez, je len té se i hez fû zött, ORBÁNtól
föl so rolt ma gya rá za tok elem zé se – meg fe le lõ
szak kép zett ség hí ján – nem le het fel ada tunk.]
Tud juk – foly tat ja OR BÁN –, hogy a leg ré gibb
kor ban még a fél vad né pek nél is a fegy ver és há -
zi esz kö zök ké szí té sé re egy aránt szük sé ges
érczekre, bronz és vas ra, va la mint az ér té ket kép -
vi se lõ arany ra és ezüst re nagy fi gyel met for dí tot -
tak, mi ért az eze ket ter me lõ vi dé kek bir to ká ra
nagy súlyt fek tet tek, s azok meg szál lá sát min de -
nek elõtt esz kö zöl ték. Ezen az okon, a nem csak
vas, ha nem arany, ezüst és réz ben is gaz dag

Torockó vi dé ke ko rán be né pe sül he tett; van nak
kik a dák ura lom ko rá ban Toroczkót bá nyász te le -
pek ál tal la kott nak ál lít ják, sõt az ott és vi dé kén
elõ for du ló ál lí tó la gos zsi dó el ne ve zé sek bõl még
azt is kö vet kez te tik, hogy Toroczkó el sõ bá nyá szai
zsi dók vol tak, a ró ma i ak ál tal be vett Je ru zsá lem
le rom bo lá sa kor s Palestina zsi dó la kó i nak szét -
szó rá sa kor ki ván do rolt egy csa pat, mely a dá kok -
hoz, mint Ró má val el len sé ges ke dés ben élõ nép -
hez jött, ott ke re sett és ta lált men he lyet, an nál in -
kább, mert a zsi dók nak mint mû velt és fõ leg bá -
nyá szat tal fog lal ko zó [?] nép nek le te le pí té se igen
elõ nyös volt az eféle mes ter ség hez nem so kat ér tõ
dá kok ra néz ve. Ek kor nyert vol na Toroczkó is
zsi dó la kó kat, kik ott arany- és vas bá nyá sza tot
foly tat tak. De az õket ázsi ai ha zá juk tól meg fosz tó
ró ma i ak új hazájokban is nem so ká ra meg je len tek,
a dá kok, kik védszárnyaik alá fo gad ták, szin tén le
let tek nyügözve, velök a be te le pí tett zsi dók is Ró -
ma rabszolgáivá vál tak, s mint ilye nek al kal maz -
tat tak Toroczkón, s másútt is a bá nyák to vább
mívelésére...”

Mondanunk se kell: ez az egész me se
lég bõl ka pott ál lí tás. Már OR BÁN erõ sen ké tel -
ke dik a fen neb bi ek hi he tõ sé gé ben. Szó sze rint
ek ként vé le ke dik: „... Mel lõ zöm mind ezen in -
kább el me fut ta tás ok nak lát szó, okadatokkal nem
tá mo ga tott conjecturákat [sej té se ket], de az két -
ség te le nül be van bi zo nyít va, hogy a ró ma i ak ho -
nunk nyu ga ti ha va sa i nak [az Erdélyi-
Középhegységnek] gaz dag ércztartalmát nem -
csak is mer ték, ha nem igen nagy mérv ben ki is
zsák má nyol ták [he lye seb ben fej tet ték], az oda ve -
ze tõ útak biz ton sá ga fe lett fél té ke nyen õr köd tek.
Igen va ló szí nû ezért, hogy fi gyel mü ket az
érczekben dús torockai völgy sem ke rül te ki, sõt
for dul nak elõ olyan ma rad vá nyok és tö re dé kek
is, me lyek a ró ma i ak it te ni meg for dul tá ról csal -
ha tat lan bi zo nyít ványt nyujtanak. Már most,
hogy e völgy ben bá nya ipart foly ta tó rab szol gá ik
zsi dók vagy dá kok vol tak-e? azt vi tat ni nem aka -
rom, bár pár szó nak [fen nebb ne ve ket so rol föl]
eröltetett ha son la tos sá gá ból le vont kö vet kez te -
tés nek sem mi ko mo lyabb alap ját nem lá tom...”

Rend sze res és ap ró lé kos ku ta tá sok hi á nyá -
ban mind a Torockai-medence dák-, mind ró mai
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ko rá val kap cso lat ban ez idõ sze rint meg le he tõs sö -
tét ben ta po ga tó dzunk. Ha csak az utób bi évek ben
nem vál tak is me re te sek ké ró mai ko ri épü let ma rad -
vá nyok, la tin vagy gö rög fel ira tos kõ em lé kek, e
pil la nat ban vaj mi ke ve set mond ha tunk. De csöp pet
se cso dál koz nánk, ha a nyílt, tá gas fo lyó völ gye ket
na gyon ked ve lõ ró ma i ak nem ta lál ták vol na ide -
gen nek, be né pe sí tés re al kal mat lan nak e vad vi dé -
ket, kü lö nö sen ha gaz da sá gi ér de ke ik nem kész tet -
ték itt – szál lá so lás ra a ró mai te le pe se ket.

Azon ban a Föld kö zi-ten ger me den cé je
kör nyé ké nek né pe it is le igá zott s min den tõ lük la -
kott or szág „...természeti kin cse it ki ak ná zó Ró ma
fe lett is át ro bo gott a nép ván dor lás vi ha ra – ál la -
pít ja meg OR BÁN Ba lázs –; ho nun kat a hó dí tó
legióitól és te le pült je i tõl an nak már csak elõ sze le
is kitisztitá s a gaz dát lan or szá got csak ha mar bir -
to ká ba vet te az, ki az ó vi lág rom jai fe lett „Is ten
os to ra ként” je lent meg, hogy a nép-zürt még job -
ban egy be ka var va, az uj vi lág al kat ré sze i nek ki -
vá lá sát si et tes se, s a kö zép ko ri Europát a mult
rom jai fe lett lé te sül ni erõ sza kol ja. Hun, avar s
ezek tõl üzött ge pi dák, gó tok, longobardusok sok -
kal in kább el vol tak fog lal va s sok kal ke ve sebb
ide ig lak tak it ten, hogy sem a bá nyá szat ra gon dol -
hat tak vol na; de a ma gyar, a nép ván dor lás e
legszijjasabb, leg tisz tul tabb né pe, mely itt (...)
meg ál la po dott s gaz da sá gát be ren dez te, igen hi -
he tõ leg a fegy ver ze té re és más szük ség le te i hez
megkivánható ércmivelést is üzte, vagy in kább
üzette a hóditott né pek kel, me lye ket azon idõ ben
min de nütt a mun ka ne he zebb jét vég zõ szol gák -
nak te kin tet tek. Na gyobb mérvü fej lõ dést azon -
ban a bá nyá szat csak Szent Ist ván ki rá lyunk [997-
1038] után nyert, mi dõn leg in kább kül föl di be -
ván dor ló kat ked ve zõ sza ba dal mak kal és elõ jog -
ok kal édes get tek be elõ re lá tó ki rá lya ink a vé gett,
hogy a ha za rej tett kin csei fel szín re ke rül je nek...”

S hogy a nagy szé kely ku ta tó kö zel más -
fél év szá za da mily he lye sen sej tet te, sõt lát ta a
kér dé se ket, azt bi zo nyít ja a hal ha tat lan mû vé ben
em lí tett, Torda-várát a vár fal vi erõs ség gel azo no -
sí tó, tõ le idé zett ok le vél nél jó val ko ráb bi hi va ta -
los irat: a fel vi dé ki garamszentbenedeki ben cés
apát ság 1075. évi ala pí tó ok le ve le. – Er rõl azon -
ban máshelyütt, más kor sze ret nék beszélni32.
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LUPU, M.; BORCOª, M.; DIMITRESCU, R. Comitetul de Stat al
Geologiei. Institutul geologic. Bucureºti 1967 11, 17, 20, 25 stb.

3. BLEAHU, Marcian: RReelliieeffuull ccaarrssttiicc. Ed. Albatros Bucureºti 1982.

4. MIHAI, Grigore: DDeeffiilleeuurrii,, cchheeii ººii vvããii ddee ttiipp ccaanniioonn îînn RRoommâânniiaa..
SSttrraaiittss,, ggoorrggeess aanndd ccaannyyoonn--ttyyppee vvaalllleeyyss iinn RRoommaanniiaa. Ed. ªt. Enc.
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Ör dön gös-völgy (230), Torockógyertyánosi-szoros (232, ter mé szet vé del -
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Felsõgáld (261/46), Kisgáld (261/46), Kisgáld (261/47), Felgyógy
(261/48), Kisgyógy (261/49), Jára (261/52), Mo nos tor (261/55),
Nyegyerfalva (Negrilesty, Havasgyógy fö lött, 261/57), Re me te (261/64),
Teksest (261/70), Torockó (261/71), Tö rök-völgy (261/72), Túr (261/73),
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(261/77), Torockógyertyános (261/78), Ompoly-szoros (267/16),
Nekrilesty (tithon-jura-mészkõ, 272/90), Celna (jura-kréta-mészkõ,
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5. SZENTPÉTERY Zsig mond: ii..mm. 134-135.
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nnaaiirree aavv.. JJ..--CChhrr.. LLeess ffoouuiilllleess ddaannss llaa PPllaaiinnee VVaallaaqquuee eett lleess GGètteess dduu MMaassssiiff
ddeess CCaarrppaatthheess.. Academia Românã. Memoriile secþiunii istorice. Seria III
tomul III mem. 2. Ed. Cultura Naþionalã Bucureºti 1926 381, 446, 538,
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30. ÕA 292 72. sz.

31. ÕA 102 15. sz. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gyûj te mé nyét gya ra pít ja.

32. Vö. FERENCZI Ist ván: TToorrddaa vváá rráá rróóll.. In: EEmm lléékk kköönnyyvv JJAAKKÓÓ ZZssiigg --
mmoonndd sszzüü llee ttéé sséé nneekk nnyyoollcc vvaa nnaa ddiikk éévv ffoorr dduu llóó jjáá rraa.. Az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület ki adá sa Ko lozs vár 1996 187-207.

DDeesspprree ggeeoollooggiiaa,, ggeeooggrraaffiiaa ººii
aarrhheeoollooggiiaa bbaazziinnuulluuii TTrrããssccããuu ddiinn
vveessttuull TTrraannssiillvvaanniieeii
(Rezumat)

Schiþa prezintã sumar geologia ºi geo gra -
fia bazinului. Aceastã unitate geograficã es te
înconjuratã de înãlþimi muntoase stâncoase de
înãlþime medie, formate din calcare jurasice. Ra -
ma muntoasã es te formatã din Colþii Trãscãului
dinspre est (1130 m, Tr.), ºi de numeroase
masive stâncoase dinspre vest. Toate aparþin de
Munþii Trãscãului din a cãror bordurã esticã se
cunosc roci vulcanice mezozoice. Flan cul lor
estic es te mãrginit de valea Mureºului; înspre
vest valea Arieºului le desparte de masivul
granitic al Muntelui Mare (1827 m, Tr.). În cal-
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carele jurasice s-au format zãcãminte de minereu
de fier lentiliforme. Din evul mediu pânã la înce -
putul secolului nostru pe acestea s-a bazat indus-
tria metalurgicã vestitã din Rimetea. Bazinul are
douã cãi de acces, înguste fiecare, înspre nord
valea Trãscãului (Rimetea), afluent al Arieºului
la Buru, înspre sud cheile p. Aiudului. Primele
vestigii arheologice aparþinãtoare populaþiei sta-
bilite în zonã se cunosc din eneolitic, de pe pla-
tourile înconjurãtoare, sãrace în apã. Anumite
pãrþi au fost locuite ºi în epoca bronzului ºi în
epoca fierului (în special faza La Tène). La
momentul actual nu avem dovezi pentru prezenþa
romanilor, dar nici aceastã posibilitate nu se
poate exclude. La începutul secolului X. ungurii
gãsesc aici o populaþie puþin numeroasã, de
limbã slavã.

AA FFeeww QQuueessttiioonnss CCoonncceerrnniinngg tthhee
GGeeoollooggiiccaall,, GGeeooggrraapphhiicc,,
PPrreehhiissttoorriicc aanndd AAnncciieenntt IItteemmss ooff
tthhee SSeettttlleemmeennttss ooff tthhee TToorroocckkóóii
((TTrrããssccããuu)) BBaassiinn iinn tthhee WWeesstteerrnn
PPaarrtt ooff TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The author describes the problems relat-
ed to the little basin of Torockó. This area is sur-
rounded by not very high rocky mountains,
formed in the Jurassic period. The basin is encir-
cled by the Székelykõ (Colþii Trãscãului, 1130
m, Tr.) from the East, and several great rocks
from West. All of them are part of the Bedellõ or
Torockó (Trãscãului) Mountains, belonging to
the Central Range of Mountains in Transylvania,
that form the boundary of the Transylvanian
Basin. At the Eastern side of the Torockó
Mountains some porphyry and porphyrite rocks
had risen in the ancient times. On the Eastern
side of the Torockó Mountains there is a chain of
hills, those of the Transylvanian Basin, with the
large valley of the river Maros (Mureº), the main
river in Transylvania. To the West the valley of
the Aranyos (Arieº) river –formed on the rift val-
ley – separates it from the block of granite of

Öreghavas (Muntele Mare, 1827 m, Tr.). Layers
containing iron were formed – with lenticular
arrangement – in the Jurassic limestone blocks.
Over the centuries, until the beginning of the
20th century this was the basic material of the
well-known blacksmiths of Torockó. This large
watershed valley basin has two narrow ways out:
the first was made by the Torockó creak that
flows toward Borrév (Buru) to the North, the
other one is running through the beautiful rocky
pass of Kõköz: this is the Enyedi (Aiudului)
creek. The first inhabitants of this little basin that
served as a shelter and gave good settlement
opportunities – as far as we know – appeared on
the surrounding rocky heights without any water
in the Copper Age. Some areas of it were inhab-
ited during the Bronze Age and later during the
Early and Later Iron (Dacian) Age. There is no
evidence of the Romans although this possibility
cannot be ignored. At the beginning of the 10th
century, when the Hungarian conquest and settle-
ment had been carried out, the place was inhabit-
ed by a small number of Slavic people.
(Translated by Uzonka FERENCZI)
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JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaa tt:: 1. A hegy ség ha tár -
vo na la, 2. A Csömörlõ–Be dellõ le -
ta ro lá si szint hez tar to zó, hegy ség
teteji mész kõ fenn sík ok, 3. mész kö -
ves (karsz tos) te rü le tek, 4. a le pusz -
tu lá si fo lya mat ta nú he gyei, 5.
mész kõ ta ra jok, ge rin cek, 6. sza ka -
dé kok, 7. szurdukok, szo ro sok, 8.
od vak, bar lan gok, 9. hegy köz ti me -
den cécs kék, 10. kõ fej tõk, 11. ter -
mé szet vé del mi te rü le tek, 12. al kal -
mi me ne dé kek, me ne dék há zak, 13.
tör té nel mi em lé kek, 14. fõ köz le ke -
dé si út vo na lak, 15. mel lék utak, 16.
vas utak.

1. áb ra A Torockai- (Bedellõi-) hegy ség át né ze ti tér kép váz la ta. (A Geografia României III.
Carpaþii Româneºti ºi Depresiunea Transilvaniei. Buc. 1987 486 177/B áb ra alap ján vál toz tat ta

FERENCZI Ist ván. A bal felsõ sarokban a Torockai-(Bedellõi-) hegy ség mos ta ni nö vény szö vet ke -
ze tei. i.m. i.á. A váz la ta alap ján (jel ma gya rá zat: 1. bük kö sök, 2. töl gye sek, 3. szé na fü vek, le ge lõk).
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2. áb ra Kõ-réz ko ri, Kolozsskorpád-jellegû, ége tett-agyag edény tö re dé kek. Kö zé pen csé szécs ke, kö zé pen jobb ra
ége tett anyag or só gomb, alul bal ra át fú rat lan meg át fúrt, csi szolt, cson ka kõ bal ta Torockó kör nyé ké rõl.

3. áb ra Kõ-réz ko ri ége tett agyagedénytöredékek az egy ko ri Alsófehér me gyei Csák lyá ról. ÕA 54
53. áb ra után.
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4. áb ra Bal ra fenn ket tõs el len té tes élû récsákányok, jobb ra fenn és bal ra lenn nyél lyu kas bronz bal ta, alul kö zé pen
pe re mes bronz bal ta, jobb ra lenn tal pas bronz bal ta, va la men  nyi Er dély bõl. ÕA 73 81-86. áb ra nyo mán

5. áb ra Bronz csé sze meg ket tõs, csa vart fo gan tyú jú bronz üst Bor rév rõl. ÕA 46 169. áb ra nyo mán.



195

6. áb ra Bal ra fenn to kos-fü les bronz bal ta Dobokáról és Döbörcsénybõl (Szolnok-Doboka m.) és ko ron gos-tüs kés
bronz harcicsákányok Döbörcsénybõl. ÕA 69 68-70. áb ra után.

7. áb ra Ki met szett dí szû, ége tett, agyag tál (a Szolnok-Doboka me gyei) Felsõszõcsrõl. ÕA 91 113.
áb ra nyo mán.
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8. áb ra Kel ta em lé kek Csák lyá ról: 1. vas kés pen gé je, 2. ho rog, 3. ül lõ, 4. fo gan tyú, 5. bal ta, 
6. csi pesz, 7. lán dzsa, 8. ru ha kap cso ló-tû (fi bu la), 9. láncsszemek, 10. bõr va ka ró. Jobb ra: bronz tõr és bronz lán dzsa

Csegezrõl. ÕA 56 56-58. áb ra után.

9. áb ra A Hunyad me gyei cser be li dák ezüst le let. ÕA 57 23. sz. 59. áb ra után.
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10. áb ra Kõ-réz ko ri ége tett agyagcsésze a haj da ni Torda-
Aranyos me gyei Kis bá nyá ról. ÕA 125 151. áb ra után 

12. áb ra Felül kö zép-kel ta bronz ru ha kap cso ló-tû 
(a haj da ni Nagy-Küküllõ me gyei) Sze der jes rõl, lenn
dák ko ri ezüst ru ha kap cso ló-tû az Ara nyos men ti
Felsõpodságáról. ÕA 89 109. áb ra után.

13. áb ra Ví zi-ma dár fe jes vé gû dák
sod rott ezüst nyak pe rec (torques)
Torockószentgyörgyrõl. TÉG LÁS Ist -
ván: Archaeologiai Ér te sí tõ XXIII
1903 303-304.

11. áb ra Bal ra: har ci sze kér re erõ sít he tõ dák har ci kés a
Nagy enyedi Múzeumban. Jobb ra: dák sze kér a ró mai
Columna Traia na-ról. PÂRVAN, V.: Getica. O protoisto-
rie a Daciei. ARMSI ser. III, tom. III, mem. 2. Buc. 1926
525 361-362. áb ra nyo mán.



198 14. áb ra Ki met szett dí szû, ége tett agyag fa zék és csé szék Felsõszõcsrõl. ÕA 90 110-112. áb ra után.


