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Bondár Mária

Ha a régészektől megkérdezzük, mi jut eszükbe Torma Istvánról, a válasz mindenki számára 
egyértelmű: a régészeti topográfia. Torma István egész életműve egyenlő azzal a heroikus munkával 
(szervezés, előkészítés, terepmunka, a szerzők összefogása, csapatépítés, majd a kötetek írása, 
szerkesztése), amely a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat megjelent köteteiben testesül 
meg.

Torma István 1940. december 16-án született Tamásiban. Egyetemi tanulmányait az ElTE 
régészet-történelem szakán folytatta, 1964-ben diplomázott.

Már az egyetemi szakdolgozatát már topográfiai témából írta: Tolna megye nyugati felének 
terepbejárással felfedezett őskori lelőhelyeit dolgozta fel. Első és – négy évtizeden át – egyetlen 
munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete volt, ahol 1964-ben gyakornokként 
ismerkedhetett meg az akkoriban elkezdett, az egész ország területét szisztematikusan feltérképezni 
szándékozó, a régészeti lelőhelyeket felkutató nagyszabású munkával: a topográfiával. Torma 
István az elmúlt negyven év alatt végigment a tudományos és hivatali előmenetel lépcsőfokain. 
A gyakornokból, későbbi tudományos segédmunkatársból, illetve tudományos munkatársból 
1975-től (35 évesen) a Topográfiai csoport vezetője lett. Patek Erzsébettől vette át a stafétabotot. 
Bökönyi Sándor igazgatósága idején team-vezetőként, majd 1994-től 2003-ig, nyugdíjazásáig 
osztályvezetőként látta el a Topográfiai osztály és Adattár irányítását. 1998-ban megszerezte a 
PhD fokozatot. 

1975 és 2003 között számos hallgató, gyakornok tanulta a terepmunka és a topográfiai 
adatgyűjtés különböző területeinek specifikumait Torma Istvántól, köztük én is. (17 évig dolgoztam 
a topográfiai irodalmi adatgyűjtés nagyon sok régész kollégát és egyetemi hallgatót foglalkoztató 
szervezésén.)

Mint minden úttörő vállalkozás, a topográfia sem volt mentes a bírálatoktól, a nyílt 
szakmai támadásoktól, más alkalmakkor a pénzügyi feltételek hiánya miatt visszaszorított, 
csaknem ellehetetlenített feltételrendszertől. Torma István konok kitartásának, vasfegyelmének 
és szorgalmának köszönhető, hogy a sorozat eljutott a 10. kötetig. E tíz vaskos kötetből hétnek 
társszerzője,1 ötnek szerkesztője2 is volt egyszemélyben, a 10. kötettől kezdve pedig – Gerevich 
lászló után – a sorozat szerkesztője is. Akadémiai díjjal is jutalmazták e nagy vállalkozás 5., 
akadémiai nívódíjjal a 9. kötetének szerzőit. 

A sok embert mozgató terep- és adatgyűjtő munka jelentős gyűjteményekkel gyarapította az 
MTA Régészeti Intézetének Adattárát. Torma István a topográfiai munkákat segítő adatgyűjtések 
jobb áttekinthetősége miatt nagyon korán felismerte a számítógép jelentőségét, és az elsők között 
tanulta meg a használatát is. Ennek köszönhetően a hagyományos (papír alapú) archívumok mellett 
az Intézet adattárában nagy számítógépes adatbázisok tartalmazzák a régészeti topográfiához 
elengedhetetlenül szükséges múzeumi és terepen gyűjtött információkat. 

Torma István mindemellett széles látókörű, nagy olvasottsággal rendelkező kutató is, aki a 
topográfiai munka mellett 68 egyéb publikációval is gazdagította a szakirodalmat. 

A késő rézkori bolerázi csoport magyarországi lelőhelyeinek összegyűjtésével és feldolgozásával 
korszakos munkát alkotott.3 Mindmáig nagy idézettséget tudhat magáénak a bolerázi időszakot 
követő lelethorizont elkülönítése is.4 Hasonlóképpen fontos munkái a bronzkori kisapostagi 

1 MrT 2; MRT 4; MRT 5; MRT 6; MRT 7; MRT 9; MRT 10.
2 MRT 4; MRT 5; MRT 6; MRT 7; MRT 9.
3 TorMa 1969; TorMa 1973.
4 TorMa 1977.
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csoporttal és a dunántúli mészbetétes kerámia kultúrával,5 vagy a késő bronzkorral6 foglalkozó 
tanulmányai. Műveinek sorát a topográfiai munkákhoz kapcsolódó módszertani, településtörténeti 
és névtani témájú dolgozatai gyarapítják.7 

Torma István ásatásokat is végzett. A bolerázi csoportnak a Kárpát-medencében mindmáig 
kiemelkedő jelentőségű, egyedüli temetőjének feltárását vezette 1967–1972 között Pilismarót-
Basaharcon. Jelenleg a temető közlését készíti elő e sorok szerzőjével közös munkaként. Torma 
István Pári-Altackeren neolit, rézkori és bronzkori telepet,8 Tokod-leshegyen kora bronzkori 
erődített telepet,9 Nyergesújfalun mészbetétes temetőt,10 Szakályon ugyancsak mészbetétes 
temetőt,11 Esztergomban mészbetétes sírt12 tárt fel, amelyeket publikált is.

Torma István a tudományos közéletben is jelentős funkciókat töltött be: évekig tagja volt 
a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának, elnöke az ásatási Bizottságnak. A 
régészet nemzetközi rangú szakfolyóiratának, az Acta Archaeologica Academiae Scientiarum  
szerkesztő bizottságának is hosszú időn át tagja volt.

Nyugdíjba vonulása után nagy energiákat fektetett abba, hogy a közreműködésével létrejött 
topográfiai adatbázisok közkinccsé válhassanak. 2006 óta ismét a hagyományos topográfiai 
munkákat folytatja szerzőtársai, dinnyés István, kővári klára, kvassay Judit, Miklós Zsuzsa 
és Tettamanti Sarolta közreműködésével. Szerzőként és szerkesztőként a Pest megyei régészeti 
topográfia újabb – korábban pénzügyi okok miatt félbe maradt – kötetén, a volt aszódi és gödöllői 
járás településeinek régészeti feldolgozását irányítja. A kötet kézirata 2011 végére készül el.

Torma István 2010. december 16–án lesz hetven éves. életműve, a régészet iránti sokoldalú 
elkötelezettsége, szakmai alázata példamutató a kortársak és a következő nemzedékek számára is.
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