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Gyulafehérvár 9-11. századi temetői 
 

 Bevezető 

 A Gyulafehérvár-Mentőállomás temető Dél-Erdély egyik kulcsfontosságú 

koraközépkori temetője. A több mint 30 éve feltárt lelőhelyen a 3. századtól a 11. századig 

terjedő temetkezések kerültek napvilágra. 

 A Mentőállomás 2,6 hektáros kiterjedésével Erdély legnagyobb kiterjedésű 

koraközépkori temetője. A temető részletes elemzése elengedhetetlen a mikrorégió belső 

időrendi viszonyainak és kulturális sokszínűségének megismeréséhez. 

 A temető népessége kulturális sokszínűségének bemutatására át kell tekinteni a 

temető elterjedési térképét, a temetkezési szokásokat és a sírmellékletet. 

 

 A kutatás módszerei 

 Gyulafehérvár területén és közvetlen környezetében feltárt kora középkori temetők 

elemzéséhez három fő kutatási módszert alkalmaztunk. Az elemzés a temetkezési szokások 

részletes bemutatására, az elterjedési térképek vizsgálatára, a sírmelléklet értékelésére (minél 

szélesebb körű párhuzamok összegyűjtése, tipológia, időrend és funkció vizsgálata) és az 

alacsony arányban megőrződött embertani anyag elemzésére összpontosult. 

 

 Gyulafehérvár és környéke természetföldrajzi viszonyai 

 Gyulafehérvár város és a Közép-Maros völgyének természetföldrajzi vizsgálata 

elengedhetetlen annak tisztázásához, hogy miért alakult ki ilyen magas temető koncentráció a 

város területén és közvetlen környezetében. A mikrorégió elemzése során megfigyelhető, 

hogy a 6-7. századtól folyamatosan sűrűsödnek a kora középkori temetők a Közép-Maros 

mentén és a Küküllőktől délre eső területeken (Marosgombás-Református templom, 

Magyarlapád, Marosnagylak, Marosújvár, Felvinc-Marosveresmart, Ispánlaka, stb.). 

 Gyulafehérvár Erdély egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, a Maros mentén 

fekszik, a folyó termékeny teraszain, közel az Erdélyi Szigethegységhez tartozó arany- és 

ezüstbányákhoz és a környező sókitermelő vidékekhez (Marosakna, Vizakna, stb.) Dél-

Erdély a Kárpátok vonulatainak hála védettséget kölcsönöz a mikrorégiónak, ugyanakkor a 

Maros kapcsolatot teremt az Erdélyen kívüli területekkel. 
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 A történeti keretek és kutatástörténet 

 A történeti keretek és a kutatástörténet részletes áttekintése fontos kiindulópont a 

gyulafehérvári időrendi és kulturális viszonyok megértéséhez. Annak ellenére, hogy a 

romániai régészeti kutatás az elmúlt 60 évben az aktuális politikai irányzatok tükrében 

fejlődött (szovjet nyomásra – szlávok kutatása, orosz kivonulás után a román etnogenezis 

kutatása) számos kora középkori temetőt sikerült feltárni Gyulafehérvár környezetében. 

Túllépve a publikációk különböző történeti értelmezésein (romanizált lakosság, „Dridu” 

kultúra, stb.) a temetők magas sűrűsödése arra enged következtetni minket hogy a város 

területén és környezetében egy hatalmi központ létezhetett, amely célja a Maroson levonuló 

kereskedelem és a környező bányák ellenőrzése lehetett. 

 

 Temetkezési szokások és a leletek értékelése 

 Egy közösség kulturális és etnikai besorolása a temetkezési szokások elemzése 

alapján végezhető el a leghitelesebben. Ez a megállapítás a Mentőállomás temetőben és a 

város közvetlen környezetében feltárt temetők esetében hatványozottan igaz. 

 A sírok tájolása nagyon változatos, a legelterjedtebb irány a NY-K tájolás, de szép 

számban fordított tájolású (K-NY) és a szokásostól eltérő tájolású sírok is megjelennek (ÉK-

DNY, DK-ÉNY, É-D, D-É, stb). A sírmélység hasonlóan változatos, a gyermeksírok és a 

csekély számú hamvasztásos temetkezések sekély gödörből kerültek elő. A 9-10. századi 

temetkezésekben találjuk a legmélyebb sírokat, összefüggés mutatható ki a sírmélység és a 

gazdag mellékletű sírok között. A sírok legnagyobb része aknasír és lekerekített téglalap 

alakú. Trapéz alakú és padkás temetkezés csak kis számban fordul elő (mindkét 

temetőrészben megjelenik). 

 Jelentős számban tártak fel gyermektemetkezést, a sírmező elterjedési térképén 

megfigyelhető a gyermeksírok kis csoportokba való rendeződése (rokoni kapcsolat?). 

 A 9-10. századi temetkezések jelentős része a feltárt temető középső részén és a 

délnyugati részén helyezkedik el. A 10-11. századi sírok az egész sírmező területén 

megjelennek és a korai sírok mellett helyezkednek el, szuperpozíció a két temetőhorizont 

között csak pár alkalommal figyelhető meg. 

 Étel-és italmellékelés szokása a temető teljes felületén megjelenik, a legtöbb 

cserépedényes és húsmellékletes temetkezés a 9-10. századi síroknál figyelhető meg (2-3 

cserépedény a sírban). Cserépedény a gazdag mellékletű és szegényes sírokban egyaránt 
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kimutatható, sírmélység alapján nem lehet csoportosítani az edényeket (megjelenik mély és 

közepesen mély sírokban is, 0,40-1,65m). 

 Kőpakolásos temetkezés (kő- és téglakeretes, kővel borított, kővel szegélyezett, 

néhány követ tartalmazó sír, stb.) ugyancsak az egész nekropoliszra jellemző (a téglakeretes 

temetkezések a 9-10. századi temetőben jelennek meg). 

 Az állatáldozat mindkét temetőrészben megjelenő szokás, a juh/kecske és 

szarvasmarha áldozás a 9-10. századi síroknál figyelhető meg, a temető középső, 

északnyugati részében. A lovastemetkezések elkülönülnek a szarvasmarha, juh/kecske 

mellékletű síroktól és a temető feltárt részének nyugati felén találhatók. A legmélyebb 

állatáldozatos temetkezések a 9-10. századi síroknál figyelhető meg (1,50m-nél mélyebben). 

 Viseleti tárgyak és fegyverek a legnagyobb számban a 10-11. századi temetőrészben 

fordúlnak elő, a 9-10. századi sírok leggyakoribb sírmelléklete a cserépedény, állatcsont 

(ételmelléklet és állatáldozat) és a vaskés. 

 A temetkezési szokások és a sírmelléklet alapján elmondható, hogy a Mentőállomás 

temetőben két kora középkori időrendi egység  különíthető el: 9-10. és 10-11. századi temető. 

 A sírmező első fázisából két  anyagi kultúra leletanyaga mutatható ki: késő avar kori 

(késő avar és avar kor utáni) és al-dunai típusú leletanyag. 

 Késő avar kori, 9. századi leletek: tojásdad alakú, nyújtott hordó formájú fazekak 

hullámvonal és vonalköteg díszítéssel, kézzel formált edények, két- és háromtagú 

rúdgyöngyök, millefiori mozaikgyöngyök, hengeres alakú madárcsont tűtartók, orsókarikák, 

archaikák a sírban (római egygombos és omega fibulák, római bronzcsat töredék - talán 

amulett szerepben), stb. 

 Al-dunai típusú 9-10. századi leletek: változatos díszítésű és formavilágú 

cserépedények (teljes felületén hullámvonallal és vonalköteggel díszített fazekak, mélytálak, 

besimított hálómintával díszített kétfülű fazekak, fényezett felületű gömbtestű fazekak, 

virágcserép alakú tálak, kétfülű amforaszerű korsók, egyfülű vízkiöntő kancsók), 

sárgafonatos keresztbe spriccelt üveggyöngyök, félholdcsüngős ezüst fülbevalók, nagyszámú 

vaskés melléklet, al-dunai temetőkre jellemző köpűsfejű nyílvesszők, stb. 

 A 9-10. századi temetők összetett avar kori és al-dunai típusú leletanyagában a 10. 

század során, feltehetően a kereskedelemi kapcsolatok révén, bizánci eredetű vagy bizánci 

hatású tárgyak is eljutottak Gyulafehérvárra: granulációs díszítésű félhold alakú csüngők, 

bizánci típusú mellkeresztek, gömbsorcsüngős fülbevalók, granulációs díszítésű ezüst 

lemezgombok, szőlőfürtcsüngős fülbevalók, Bizánc közvetítésével északi eredetű, 

granulációval díszített ezüst gyöngy, stb. 
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 A nekropolisz második fázisához a 10. század második felében megjelenő honfoglaló 

magyarság anyagi kultúrája köthető: kisméretű fazekak, zömök felépítésű cserépedények 

elterjedése, öntött, áttört bronz hajfonatkorongok, csüngős veretek, ezüst és bronz hajkarikák, 

három szálból sodort bronz nyakperecek, elhegyesedő végű egyszerű kör keresztmetszetű 

karperecek, tegezek, íjak, nyílcsúcsok, fokosbalták, vaskések, csiholók, kovák, fenőkövek, 

lószerszámok (zabla, kengyel, hevedercsat, vaskarika). 

 A két kronológiai egység között a legszembetűnőbb különbségek a temetkezési 

szokásokban fogható meg: a cserépedények mellékelése lecsökken (a korábban tapasztalható 

2-3 edény helyett csak 1-2 edényt mellékelnek a sírba), megnő a fordított tájolású, 

kőpakolásos sírok száma (kőkeretes és kővel borított temetkezések), megjelennek a 

lovastemetkezések és a fegyveres sírok, az ékszermellékletes temetkezések száma megnő, 

stb. 

 Számos 9. századi temetkezési hagyomány (kettős temetkezések, fordított tájolású 

sírok, kőpakolásos sírok, állatáldozás, étel- és italmellékelés szokása, stb.) tovább élt a 10. 

századi temetkezésekben, ugyanakkor új elemek is megjelentek: koporsós temetkezések, 

tojásmelléklet, stb. 

 

 Embertani anyag áttekintése 

 Annak ellenére hogy a temető embertani anyagának csak töredékét sikerült 

megvizsgálni (kb. 25%-a), a fennmaradt embertani anyag szemléletesen mutatja, hogy a helyi 

közösség jelentős hányada kemény fizikai munkát végzett (munkabalesetre, erős tárgyak 

cipelésére utaló nyomok a csontvázakon). Feltételezhető, hogy ezek az egyének a környező 

só és nemesfém bányákban dolgoztak. A 10. századra keltezhető csontvázak elemzéséből 

kitűnik, hogy a lakosság középmagas termetű volt, domináns koponyaforma a hosszú 

koponya (dolichocran), az elhunytak koponyái elsősorban europid vonásokat mutatnak, de 

közöttük kis számban mongoloid vonású egyének is megfigyelhetők. Az avarkori lakosságra 

jellemző mongoloid vonás csírájában fennmaradt a 10. század során. A temető jelentős 

hányada gyermektemetkezésből állt (24%), a gyermekhalandóság más kora középkori 

köznépi temetőhöz hasonlóan magas volt, a legtöbb egyén 25-30. éves korban hunyt el 

(elsősorban a nők esetében mutatható ki – szülés okozta komplikációk). 
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 Következtetések 

 Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a gyulafehérvári temetőkben olyan népesség 

anyagi kultúrájával állunk szemben, amelynek gyökerei a késő avar korban alakultak ki, majd 

behódolt a Bolgár Cárság helyi uralmának, ez által közelebb került a balkáni és bizánci térség 

kulturális világához. A só kereskedelemnek köszönhetően pedig nemcsak a balkáni 

területekkel, hanem a keleti-frank peremterület gazdasági központjaival is kapcsolatban 

álltak, erre utalnak pl. a  millefiori mozaikgyöngyök és egyéb Karoling típusú leletek. 

 A Mentőállomás temetőben eltemetett népesség feltehetően megőrizte identitását (ld. 

pl. a kőpakolás és a fordított tájolás szokása), amely a honfoglaló magyarság megérkezésekor 

sem merült feledésbe. A gyulafehérvári temetőkben a kőpakolásos és a fordított tájolású sírok 

a helyi hagyományok folytatását mutatják, hasonló jelenség nem ismert sehol a Kárpát-

medencében a honfoglalás korban.  

 A Mentőállomás temető elterjedési térképe, a temetkezési szokások és a leletanyag 

alapján két különálló temetőhorizont mutatható ki Gyulafehérváron: egy 9-10. és egy 10-11. 

századi temetőrész. Számos 9. századi hagyomány feltehetően fennmaradt a 10. században is. 

Tényleges rítusváltás a temetkezési szokásokban feltételezhetően csak a 11. század folyamán 

ment végbe Gyulafehérváron (ezt a Brânduşei utcai temető leletanyaga szemlélteti a 

legjobban.). 
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Gabriel Rustoiu, Marius Ciută, Szilárd Sándor Gál: Mormântul unui călăreţ avar recent 
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