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Abstract: Descovered in the years 40 -80 of the last century, the graves of the La-Tène necropolis of 
Curtuiuşeni/Érkörtvélyes, Karpatenbecken (jud. Bihor, România) were published only sporadically. In this 
paper for the first time, all artefacts of this necropolis, stored in the museums of Oradea, Săcuieni and Carei 
are well documented and studied. In the same site (duna “Égető hegy”) were found 3 La-Tène burials. The 
author anlyzed 22 burials (5 of inhumation, 10 in pit cremation and 2 in urn cremation). In the case of the 
others 5 burials the informations concerning the barial rite are lost. The standard set of burial gift is formed 
by the vessel gifts, the fibula and ringing jewelleries and the metal belt chains.  
Cuvinte cheie: Curtuiuşeni/Érkörtvélyes, bazinul carpatic, necropolă, La-Tène, obicei de înmormîntare, 
ofrandă, crononologia fibulelor, a podoabelor inelare şi a ceramicii, port, arme, paleoantropologie- şi 
zoologie, alamă, analiză de stronţiu. 
Rezumat: Necropola La-Tène de la Curtuiuşeni/Érkörtvélyes (duna "Égető hegy"), judeţul Bihor, 
România, conţine în total 22 morminte, descoperite întâmplător în 1942-1980 şi parţial publicate, respectiv 
cercetate sistematic de către Nicolae Chidioşan şi rămase inedite. Articolul prezintă documentaţia 
necropolei şi materiale ei, păstrate în muzeele din Oradea, Săcueni şi Carei. Mormintele (de înhumaţie, de 
incineraţei în groapă şi în urnă) sunt orientate spre NV sau spre NE. Prezenţa şi numărul vasele de ofrandă 
în necropola de la Curtuiuşeni (ca şi la Ciumeşti şi Pişcolt) depind de ritul funerar. Spectrul formal al 
vaselor de ofrandă funerară (vase înalte, vase largi, uneori vase cu toartă) diferă de cel cunoscut în aşezările 
contemporane necropolelor din zonă. În morminte este documentat portul centurilor-lanţ metalic specific 
feminine, a podoabelor inelare (în special în mormite de femei) şi a fibulelor. Un mormînt conţinea arme, 
în alte câteva s-au găsit instrumente. 

Sistemele cronologice relative a decoperirilor funerare La-Tène din bazinul carpatic, în special al 
necropolei de la Pişcolt, permit datarea descoperirilor de la Curtuiuşeni în La-Tène B2 – La-Tène C1; sunt 
analizate câteva materiale mai vechi din zonă (trei morminte din grupa Sanislău-Nir) precum şi materiale 
mai recente. Pe baza cronologiei fibulelor se poate cerceta evoluţia unor tipuri de vase, de exemplu a celor 
înalte. Analiza inventarului funerar permite distingerea unor piese de port provenind din Europa centrală 
(brăţările de sapropelit Kounov, centurile-lanţ din verigi în formă de opturi, centurile din lanţuri duble de 
fier cu inele de bronz şi cataramele în formă de cap de animal), în timp ce altele sunt specifice mormintelor 
La-Tène din bazinul carpatic (fibule cu placă emailată pe picior, podoabe inelare de picior din trei sau patru 
semisfere goale, cataramele în formă de suliţă, armament şi zăbale, vase cu toartă, vase duble – inclusiv un 
castron-cizmă decorat ca şi când cizma reprezentată ar fi construită din mai multe părţi). Analiza de stronţiu 

                                                 
* Auf der Suche nach dem Wagengrab aus Curtuiuşeni für das Projekt „Eisenzeitliche Wagengräber SO-
Europas“, das unter Obhut des Archäologischen Institutes Bukarest und des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums in Mainz, mit Unterstützung des Marburger Vorgeschichtlichen Seminars durchgeführt 
wird, bin ich im September 2006 auf die unpublizierten Ausgrabungen von N. Chidioşan gestoßen. Dank 
der Archäologen Dr. Sorin Bulzan und Călin Ghemiş sowie dem Direktor des Museums in Oradea, Prof. 
Aurel Chiriac, konnte ich von September bis Oktober 2006 die Materialaufnahme in den Museen von 
Oradea und Săcueni durchführen. Für die Aufnahme der Materialien aus Carei und die Vergleiche mit 
denen aus der Nekropole von Pişcolt bin ich Dr. János Németi verpflichtet. Peter Thomas (Marburg) und 
Bendeguz Tobias (Mainz) halfen mir bei der ungarischen Fachliteratur. Für die Tuschierung meiner 
Bleistiftzeichnungen danke ich Frau Cristina Georgescu (Bukarest), meiner Frau Antje für die Korrekturen. 
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efectuată de M. Schweissing confirmă că femeia din mormântul 6, care purta o cataramă în formă de suliţă, 
s-a maturizat în această regiune. A. Bălăşescu a efectuat analizele paleozoologice, N. Miriţoiu analizele 
paleoantropologice iar analizele de metal realizate de S. Greiff au stabilit folosirea alamei. 
 Documentarea completă a necropolei de la Curtuiuşeni în stadiul actual de cercetare şi integrarea 
ei în contexul La-Tène din bazinul carpatic printr-o cercetare regionlă interdisciplinară sunt cele mai 
importante rezultate ale acestui studiu. 
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