
Călin Cosma 

Graves of Avar 
military chiefs 

in Transylvania

Morminte de șefi 
militari avari 
din Transilvania





Graves of Avar 
military chiefs 
in Transylvania 

Morminte de șefi 
militari avari din 

Transilvania

Editura MEGA
Cluj‑Napoca

2018

Călin Cosma 



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
COSMA, CĂLIN
    Graves of Avar military chiefs in Transylvania. = Morminte de şefi militari avari din 
Transilvania / Cosma Călin. - Cluj-Napoca : Mega, 2018
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-543-962-7

902

© Editura Mega, 2018

Editura Mega | www.edituramega.ro
e-mail: mega@edituramega.ro

Translated in English:
Andreea Drăgan

DTP și copertă: 
Francisc Baja



Contents

I. ARGUMENT 7

II. THE WARRIORS OF THE STEPPES
AND ‘STATUS SYMBOLS’ 11

III. GRAVES OF AVAR MILITARY CHIEFS
IN TRANSYLVANIA 21

III.1. The Avar military chiefs of the 
Band-Noșlac type cemeteries from 
Transylvania 21

III.1.1. The grave from Unirea II/
Vereșmort (c. 5, Pl. 11–17) 21

III.2. The military chiefs from the 
Avar cemeteries from Transylvania 28

III.2.1. The grave from Cicău
(c. 3, Pl. 4–5) 32
III.2.2. The grave from Teiuș
(c. 4, Pl. 6–10) 37
III.2.3. The graves from Câmpia
Turzii (c. 2, Pl. 2–3) 40
III.2.4. The grave from Bratei/
Cemetery no. 2 (c. 1, Pl. 1) 41

IV. FINAL REMARKS 45

V. CATALOG OF GRAVES BELONGING 
TO THE AVAR MILITARY CHIEFS FROM 
TRANSYLVANIA 49

Technical abbreviations 49
1. Bratei (Sibiu county) – cemetery
no. 2 49

Avar grave with horse 50
2. Câmpia Turzii (Cluj county) –
Land of dr. Miklós Betegh 51

Grave 1 52

Cuprins

I. ARGUMENT 7

II. RĂZBOINICII STEPELOR ȘI
„ÎNSEMNELE DE RANG” 11

III. MORMINTE DE ȘEFI MILITARI AVARI
DIN TRANSILVANIA 21

III.1. Șefi militari avari în cimitirele 
de tip Band-Noșlac din Transilvania  21

III.1.1. Mormântul de la Unirea
II/Vereșmort (c. 5, Pl. 11–17) 21

III.2. Șefi militari în cimitirele avare 
din Transilvania 27

III.2.1. Mormântul de la Cicău
(c. 3, Pl. 4–5) 33
III.2.2. Mormântul de la Teiuș
(c. 4, Pl. 6–10) 37
III.2.3. Mormintele de la Câmpia
Turzii (c. 2, Pl. 2–3) 41
III.2.4. Mormântul de la Bratei/
Cimitirul nr. 2 (c. 1, Pl. 1) 41

IV. PRECIZĂRI FINALE 45

V. CATALOGUL MORMINTELOR DE ȘEFI 
MILITARI AVARI DIN TRANSILVANIA 49

Abrevieri tehnice 49
1. Bratei (jud. Sibiu) – cimitirul nr. 2 49

Mormânt de avar cu cal 50
2. Câmpia Turzii (jud. Cluj) –
Terenul lui dr. Miklós Betegh 51

Mormântul 1  52
Mormântul 2 53
Mormântul 3  54
Mormântul 4 54



Piese din alte morminte 54
3. Cicău (jud. Alba) – Săliște 57

Mormântul 3 57
4. Teiuş (jud. Alba) – Cetăţuie 61

Mormântul 53 62
5. Unirea II/Vereșmort (jud. Alba)
– str. Traian, nr. 827 69

Mormântul 1 69

BIBLIOGRAFIE 79

PLANȘE 89

Grave 2 53
Grave 3  54
Grave 4 54
Finds from other graves 54

3. Cicău (Alba county) – Săliște 57
Grave 3 57

4. Teiuş (Alba county) – Cetăţuie 61
Grave 53 62

5. Unirea II/Vereșmort (Alba county)
– Traian str., no. 827 68

Grave 1 68

BIBLIOGRAPHY 79

PLATES 89



I. Argument

The history of the elites has been 
one of the research subjects that the 
Romanian historiography revisited 
after 1989. In the framework of this 
renewed interest, the approaches 
which have integrated diverse re‑
search models stand out, with major 
contributions towards the recon‑
struction of the history of the nobil‑
iary, bourgeois, intellectual, cleri‑
cal, communist and other elite. The 
exploration of this domain proves 
to be particularly generous and in‑
teresting for all historical periods. 
The objective of the current book 
is to give particular attention to the 
seventh‑eighth‑century Avar mili‑
tary elites from the Transylvanian 
Plateau.

The subject ‘Graves of Avar mili‑
tary chiefs’ is novel in the Transyl‑
vanian historiography of the Early 
Middle Ages, particularly in com‑
parison with other geographic units 
in Europe, where numerous studies 
have discussed the various aspects 
of the human communities related 
to the social stratification and elite 
identification, including the mili‑
tary.

I. Argument

Istoria elitelor este un domeniu de 
cercetare relansat după 1989 în is‑
toriografia română, remarcându‑se 
preocupări care, pornind de la mo‑
dele de cercetare diverse, au adus 
contribuții importante în direcția 
reconstituirii istoriei elitelor no‑
biliare, burgheze, intelectuale, cle‑
ricale, comuniste etc. Explorarea 
acestui domeniu se dovedește ast‑
fel deosebit de generoasă și inte‑
resantă pentru toate perioadele 
istorice. Cartea de față urmărește 
evidențierea elitelor militare avare 
din secolele VII‑VIII, din Podișul 
Transilvaniei.

În istoriografia transilvăneană 
referitoare la Evul Mediu timpuriu, 
subiectul Morminte de șefi militari 
avari este unul inedit, în comparație 
cu alte spații geografice din Europa, 
pentru care există numeroase studii 
în care se tratează aspecte referi‑
toare la stratificarea socială și iden‑
tificarea elitelor, inclusiv a celor 
militare din cadrul comunităților 
umane.

În cercetarea întreprinsă am avut 
în vedere o serie de repere teore‑
tice referitoare la definirea elitelor 
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militare în Imperiile stepelor din 
Evul Mediu timpuriu. Nu mi‑am 
propus să le dezvolt în detaliu, însă 
le‑am utilizat în interpretarea in‑
ventarelor funerare ale mormintelor 
avare, pentru plasarea persoanelor 
în rândul „șefilor militari” sau doar 
a războinicilor de rând pe de o parte, 
iar pe de altă parte, pentru stabilirea 
statutului pe care l‑au avut „șefii mi‑
litari” din Transilvania în ierarhia 
militară a Khaganatului avar.

Acest demers, așa cum sugeram 
mai sus, are la bază studierea cimi‑
tirelor avare care furnizează prin 
inventarul funerar date importante 
privind evidențierea șefilor mili‑
tari și politici ce au făcut parte din 
elita avară. De ce doar mormin‑
tele și nu și așezările din Transil‑
vania? Aceasta pentru că la nivelul 
așezărilor cercetate până acum în 
Depresiunea Transilvaniei, foarte 
puține de altfel, nu există date 
care să permită extragerea unor 
informații referitoare la elitele din 
cadrul comunităților respective. 

Transilvania, una din cele patru 
provincii din vestul României, a 
fost unul din teritoriile pe care ava‑
rii l‑au avut în vedere în cadrul po‑
liticii lor de expansiune. Khaganii 
avari doreau controlul asupra sării, 
probabil a aurului, și nu în ultimul 
rând, urmăreau accesul neîngrădit 
la pășunile din Podișul Transilva‑
niei, atât de necesare turmelor lor 
de animale. Dovezile arheologice 

The current research is guided 
after a series of theories about the 
definition of the military elites 
within the Empires of the steppes 
of the Early Middle Ages. The pur‑
pose was not to develop their every 
detail, however they have been used 
for the interpretation of the funer‑
ary inventories which character‑
ize the Avar graves, particularly in 
order to distinguish between ‘mili‑
tary chiefs’ and ordinary warriors 
or to establish the position occupied 
by the ‘military chiefs’ from Tran‑
sylvania in the military hierarchy of 
the Avar Khaganate.

The basis of the current endeavor, 
already suggested in the lines above, 
is the study of the Avar cemeteries. 
These provide important data about 
the prominence of the military and 
political leaders belonging to the 
Avar elite. As to why the cemeter‑
ies, and not the settlements as well, 
the explanation lies in the fact that 
the settlements studied so far in the 
Transylvanian basin, already very 
few, offer insufficient data about the 
elites of the communities that in‑
habited it. 

Transylvania, one of the four 
western provinces of Romania, was 
one of the territories included in 
the expansion strategy of the Avars. 
The Avar Khagans targeted the con‑
trol over the salt – perhaps also gold 
– deposits and, not least, unhin‑
dered access to the grazing of the 
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actuale din Transilvania ce pot fi 
puse pe seama avarilor susțin fap‑
tul că spațiul cucerit efectiv de Kha‑
ganii avari se rezumă doar la valea 
Mureșului, cu o lărgire a zonei în 
arealul de la cotul Mureșului, între 
Teiuș și Câmpia Turzii, cu o posi‑
bilă extindere și în bazinul Târna‑
velor. Rămân în afara „granițelor” 
Imperiului avar teritorii întinse din 
Transilvania, precum cele din nor‑
dul și nord‑estul Podișului Transil‑
vaniei, dar și zonele piemontane ale 
arcului carpatic. Cercetarea noastră 
se limitează astfel, din punct de ve‑
dere geografic, la zona din centrul 
Podișului Transilvaniei, spațiu stă‑
pânit efectiv de avari1. 

Khaganii avari din Pannonia și‑au 
exercitat controlul asupra centrului 
avar din mijlocul Transilvaniei, prin 
reprezentanți personali. Cei din 
urmă au făcut parte din elita răz‑
boinicilor avari, însoțiți în Transil‑
vania de către suitele lor militare, 
precum și de cete/unități de lup‑
tători de rând. În cimitirele avare 
din Transilvania, mormintele au 
conținut în proporție covârșitoare 
schelete de bărbați cu arme. Însă, 
nu toate aceste persoane pot fi pla‑
sate în elita militară avară, datorită 
diferențelor reliefate de inventarele 
funerare, atât din punct de vedere 
cantitativ, cât și calitativ.

1 Cosma 2015, 254–262; Cosma 2017, 
15–30.

Transylvanian Plateau that was so 
necessary for their live stock. The 
archaeological traces from Tran‑
sylvania which can be actually as‑
sociated with the Avar presence 
indicates that the area effectively 
conquered by the Avar Khagans was 
limited to the Mureș valley, with an 
extension in the area of the Mureș 
bight, between Teiuș and Câmpia 
Turzii, and possibly the Târnava 
rivers basin. Large areas from Tran‑
sylvania, namely the northern and 
north‑eastern Transylvanian Pla‑
teau and the piedmont of the Car‑
pathian arc, remained outside the 
‘boundaries’ of the Avar empire. Ac‑
cordingly, the current research con‑
centrates its attention on the cen‑
tral Transylvanian Plateau, which 
the Avars effectively controlled1. 

The Avar Khagans from Pannonia 
used personal agents to control the 
Avar centre located in the middle 
of Transylvania. These representa‑
tives belonged to the Avar warrior 
elite. They brought with them to 
Transylvania their military retinue 
and cohorts/units of ordinary fight‑
ers. In the Avar cemeteries from 
Transylvania predominate the male 
skeletons accompanied by weapons. 
Nevertheless, the differences ob‑
served in the structure of the funer‑
ary inventories, both quantitative 

1 Cosma 2015, 254–262; Cosma 2017, 
15–30.
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În actualul demers științific 
mi‑am propus, așa cum am specifi‑
cat și mai sus, să identific în Transil‑
vania acele morminte care, conform 
inventarelor funerare, pot fi puse pe 
seama unor „șefi militari” avari. În 
acest sens, analiza comparativă a in‑
ventarelor funerare ale morminte‑
lor a fost decisivă în dezvoltarea su‑
biectului. Cercetarea are ca funda‑
ment stadiul actual al investigațiilor 
arheologice din Transilvania.

Identificarea acestor șefi militari 
în Transilvania secolelor VII‑VIII, 
este extrem de importantă din mai 
multe puncte de vedere, fundamen‑
tând definirea statutului economic 
și politic al Transilvaniei în secolul 
VII‑VIII.

and qualitative, indicate that not all 
the deceased can be placed amongst 
the Avar military elite. 

The objective of this current sci‑
entific endeavour, just as is has been 
already stated above, is to identify 
those graves from Transylvania 
which, based on the funerary in‑
ventory, can be associated with the 
Avar ‘military chiefs’. To this end, 
the comparative analysis of the fu‑
nerary inventories has played a de‑
cisive role in the development of the 
subject. The current state of the ar‑
chaeological research in Transylva‑
nia forms the basis for the research. 

The identification of these mili‑
tary chiefs from seventh‑eighth‑
century Transylvania is important 
for many reasons, ultimately allow‑
ing the definition of the economic 
and political status of Transylvania 
during these centuries.




