
TÁRSADALOM

CSEH JÁNOS

Kelta telepkerámia Tiszaug-Kisrétparton
az 1983. évi régészeti ásatásból

A késő vaskori, a La Tene kultúra körét reprezentáló települések, általában kisebb fal-
vak, tanyaszerű lakóhelyek archeológiái kutatása, föltárása szép eredményeket, sikereket
hozott az utóbbi időkben. Mindezeket a közelmúltban (2000 nyarán) a törökszentmiklós-
kenderparti ásatások tetőzték be markáns kelta emlékanyagukkal. Mostani dolgozatommal
egy régebbi, szolidabb leletegyüttest teszek közzé, amely ugyan csupán szórványanyag,
ámde a Tiszazug térségének La Tene korát illetően semmi esetre sem lebecsülendő, tekint-
ve, hogy ebben a vonatkozásban, a maga nemében első. (Ezt a dolgozatot 1993 nyarán
állítottam össze, végleges formáját 2000 nyarán kapta.)

A tiszazugi ásatások a falutól délre, hozzávetőleg 1,5 km-re folytak a régészeti
irodalomból jól ismert határrészen, a Kisrétparton. A hely ártérmenti magaslat, ahol 1983
nyarán (július-augusztus) rézkori, bronzkori, római császárkori és Árpád-kori emlékek mel-
lett a valamivel több mint 300 m2 nagyságú szelvénycsoport területén számos késő-vaskori
edénytöredék került elő. Ezek egyrészt a humuszból, másrészt a későbbi objektumokból
láttak napvilágot. (1. kép)

1. 1/0-20-25 cm. Edénytöredék, peremrész. Jól iszapolt agyagból korongozott, élénk
barnás színű. A fal belül szürkés. A perem átmetszete majd, szabályos kör alakú, melyből
kívül éles profillal indul a nyakrész. M: 4,3x1,8 cm. V: 1-0,4 cm. (2. kép 1)

2.1/0-20-25 cm. Fazék vagy tárolóedény töredéke, pereme. Anyaga grafit mellett fehé-
res szemcséket (Kalkgrus?) és kavicsot is tartalmaz. Színe világosabb tónusú barnás-
drappos, a fal magja „fémes" szürke. Tipikus, szimmetrikus D-formájú perem. M: 5,8x3,4
cm. V: 1,4-0,5 cm. (2. kép 2)

3.11/1. gödör. Edénytöredék. Kövér agyagból korongolt, barnásszürke tónusú. Kívül-
belül vízszintes irányabn fényezett, ez a polírozás azonban elég kopott. A szájrész alig
profilált, a perem kifelé valamelyest megvastagodó és gömbölyű. M: 1,8x1,8 cm. V: 0,7-0,5
cm. (2. kép 3)

4. ü/25-50 cm. Hombár vagy fazék darabja. Finom, jól iszapolt nyersanyagból koron-
gon formázott. Barnásszürke színű, foltos, a fal belseje szürkésfekete. Kifelé húzott, víz-
szintes, profilált tetejű, lekerekedő peremrész (a német szakterminológiában Krause). Ebből
a nyak erőteljesen szélesedve ereszkedik. A belső felület kivételével mindenütt fényezett,
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1. kép. Tiszaug-Kisrétpart. A késő-vaskori edénytöredékek szóródása a szelvényekben
és az objektumokban.

mely azonban kopott, lepattogzott. A „gallér" szélessége 2,3-2,4 cm körüli. Az edény belső
peremátmérője úgy 20 cm-re tehető. M: 6,8x2,6 cm. V: 0,7-0,5 cm. (2. kép 4)

5.11/25-50 cm. Csöbör darabja, oldalfala. Az agyagot, melyből fazekas-szerkezeten ké-
szítették, kisebb-nagyobb grafitszemekkel keverték. Színe ennek megfelelően fémes szür-
ke, a grafit csillogásával. A belső felület teljesen sima, a külső rücskös, ami valószínűleg a
seprűzés szántástól/forgatástól kopott maradványa. M: 4,4x3,8 cm. V: 0,7-0,6 cm. (2. kép 5)

6. II/2. ház. Táltöredék, oldalrész. Különböző méretű szemcséket, kavicsot-homokot
tartalmazó nyersanyagból korongtányéron kialakított. Világosabb barnás színű, a fal magja
sötétes. A felület kívül is, belül is nyers, csupán horizontális korongolásnyomok figyelhetők
meg. A profil erőteljesebben ívelődő, tudniillik, az edény legnagyobb kiszélesedése: a
szájrész indításának is maradt nyoma. A töredékből egy úgynevezett S-formájú tálat lehet
esetleg rekonstruálni. M: 5,6x2,8 cm. V: 0,8-0,5 cm. (2. kép 6)
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2. kép. Tiszaug-Kisrétpart. Szórvány keramika. 1, 3-4, 9-12 és 14-15: finom anyagú tálak, fazekak,
hombár töredékei; 2, 5, 7 és 16: grafitos, fésűs cserepek; 6: szemcsés edénytöredék; 13: durva

edényrész (8?).
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3. kép. Tiszaug-Kisrétpart. Szórvány cserepet 1, 6és 10: grafittartalmú konyhai edényekés dolium
darabjai; 2-5, 7-9 és 11-12: finom kerámia, különböző típusú agyagkészítmények
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7. II/2. ház. Fazék (hombár?) fragmentuma. Grafitszemcsékkel és egyéb anyaggal is
soványított agyagból korongozott. A felület kívül és belül barnásszürke tónusú, maga a fal
fémes hatású, élénkszürke. A meglehetősen kopott külső felületen még észlelhetők a
vertikális fésülés nyomai. M: 4,5x4 cm. V: 1 cm. (2. kép 7)

8.111/20-45 cm. Edénytöredék. Közepes minőségű agyagból készült (korongolt? kézzel
formált?). Szürkés színű. Belső oldala töredékes. A külső simára eldolgozott. A cserép fölső
részén két helyen függőleges besimított díszítés maradványa vehető ki. M: 4,7x3 cm. V: -.
(2. kép 8)

9. III/20-45 cm. Edény aljtöredéke. Finom agyagból korongolt, a felület - ahol látható -
papírvékonyan sötétes/re polírozott. A fenékrész peremén néhány mm-rel több, mint 1 cm
széles talpgyűrű megy körbe. Igen töredékes, kopott lelet. M: 4,1x3,3 cm. V: -. (2. kép 9)

10. 111/13. gödör. Tál darabja, oldalrésze. Kövér agyagból korongozott, belül barnás,
kívül szürkésbarna színű. A törésfelületnél belül egy keskenyebb szürkésfekete csík
figyelhető meg. Simára eldolgozott felszínű. A cserép az edény alsó részéből való, a lágyabb
törésű legnagyobb kiöblösödés magasságából és az azalatti sávból. M: 7,2x5,3 cm. V:
0,8-0,6 cm. (2. kép 10)

11. IV/0-20 cm. Edény, fazékszerű fragmentuma. Kövér agyagból korongozott, barnás
színű. Az oldalfal magja sötétes. A felszín kívül (belül is?) polírozott. A szájrész nagy ívben
kifelé ívelődő, a perem erősen duzzadt és gömbölyödő. A nyakrészen lágy borda alatt bekar-
colt vízszintes vonal fut körös-körül. M: 5,7x4,9 cm. V: 1,2-0,6 cm. (2. kép 11)

12. IV/0-20 cm. Tálból kitörött cserép, oldalrész. Finom, Jól ülepített" agyagból sebe-
sen forgatott szerkezeten készített. Belül szürkésfekete, kívül barnás-foltos, lepattogzott. A
fal belseje tipikusan sötét. A tálat besimított díszítéssel látta el a kelta kézműves, mégpedig a
belső oldalon. Középen a sima matt felszínen 2-4 mm széles, lágyan ívelődő hullámvonal
látható. Ezt a sávot fölül és alul vízszintes árok - „sikált vonal", néprajzi terminológiával
élve - keretezi. M: 5,3x5 cm. V: 0,6-0,4 cm. (2. kép 12)

13. IV/0-20 cm. Bögre-pohár darabja. Durvább, törmelékes anyagú, szabad kézzel
formált. Belül „nyers", egyenetlen, kívül viszonylag simára eldolgozott. Világos árnyalatú
barna színű, a fal magja sötétes. Az oldalfal függőleges, a szájrész enyhén befelé tart, a pe-
rem maga elvékonyodó és lekerekedő. M: 4,5x3,4 cm. V: 0,9 cm - a legnagyobb érték. (2.
kép 13)

14. FV/20-40 cm. Csésze vagy tál fragmentuma. Jól iszapolt nyersanyagból gyorsan
forgó korongon készült. Barnás színű, a fal magja szürkésfekete. A külső felszín fényezett.
Belül a matt felületen két vízszintes vonal közrefogta besimított ékítés található. Úgy tűnik,
dőlt hullámvonalról van szó. A cserép nyilván az edény legnagyobb kiszélesedése alatti
részből törött ki. M: 2,9x2,7 cm. V: 0,6-0,5 cm. (2. kép 14)

15. V/20-40 cm. Edény (fazék?) töredéke. Finom, jól iszapolt agyagból korongozott.
Kívül szürkésbarna, belül világos árnyalatú. A törésfelületnél középen szürkés-feketés réteg
van. A felszín kívül fényezett. A szájrész tölcséres, a perem némiképp megvastagodó és
lekerekedő. A nyak-váll meredeken, majdnem függőlegesen ereszkedik. Az
agyagkészítmény szájátmérője kb. 15 cm volt. M: 7x4,1 cm. V: 0,5-0,3 cm. (2. kép 15)

16. V/20-40 cm. Csöbör fragmentuma. Grafitszemcsékkel mixelt nyersanyagból koron-
golt (ennek azonban gyakorlatilag semmi nyoma). Az egyenes oldalfal grafittól csillogó
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tóp. Tiszaug-Kisrétpart. 1-3: finom keramika. Edényrekonstrukciók. A-B-C: tálak; D-E: faze-
kak; F: hombár (mind korongolt).

191



TÁRSADALOM

barnásszürke színű. A kelta fazekas az edényt vertikálisan árkolással díszítette. M: 6,3x3,8
cm. V: 0,9-0,7 cm. (2. kép 16)

17. V/2. ház. Fazékrész, oldaltöredék. A nyersanyagba homok-kavics adalékot kever-
tek, s talán igen kevés grafitot is (?). Korongolt, kívül „fémesen" szürke színű. Ugyanitt
függőleges seprűzés látható. M: 5x3,8 cm. V: 0,8-0,5 cm. (3. kép 1)

18. VII/0-20 cm. Csésze vagy tál darabja. Viszonylag jó minőségű agyagból korongo-
zott, ennek a technológiának a nyomai a mindenhol megfigyelhető finom barázdák. Színe
barnás, a fal belseje sötétes. ívelten befelé hajló perem- és oldalrész. Előbbi egyszerű,
lekerekedő. Kívül-belül néhány besimított horizontális vonal látható. Az edény legnagyobb
átmérője úgy 15 cm-re tehető. M: 5,3x3,8 cm. V: 0,9-0,8 cm. (3. kép 2)

19. IX/0-20 cm. Tál (vagy fazék?) darabja, peremtöredéke. Kövér agyagból korongo-
zott edény. Szürkésbarna színű. A törésfelületnél belül széles szürke sáv észlelhető. A külső
felület matt, a szájrész - mely nagy ívben kihajló - belső oldala széles pasztában fényezett. A
perem maga duzzadt. M: 5x3,1 cm. V: 1-0,5 cm. (3. kép 3)

20. IX/0-20 cm. Táltöredék. Finom, kövér agyagból gyorsan forgó korongtányéron
készült. Színe sötétszürkébe hajló. A szájrész hosszabb-lágyabb ívben, szinte vízszintesen
kifelé hajlik, duzzadt, gömbölyded. A kónikus nyakból megtörve ereszkedik a váll. Ennek
alsó részén már indul az öbölrész. A felszín kívül és belül gondosan polírozott, egy 2,5 cm
széles sáv kivételével a belső oldalon a nyak/váll magasságában. Itt közel 2 mm-es
besimított, „szabályos" hullámvonal fut. M: 7,5x4,2 cm. V: 0,8-0,4 cm. (3. kép 4)

21. IX/0-20 cm. Csésze 111. tál(ka) töredéke. Finom nyersanyagból korongozott,
keményre égetett. Világosabb árnyalatú „tiszta" barna színű, a fal magja mélytónusú. A
külső felület aprólékosan polírozott jól látható vízszintes húzásokkal. Legfölül a
korongolásból eredő finom/fíligrán gerinc fut körbe. Az oldaltöredék az edényke nyak-,
váll- és hasrészéből származik. A profilvonal kettős kónikus. M: 3,4x2,7 cm. V: 0,6-0,3 cm.
(3. kép 5)

22. IX/20-40 cm. Fazék része, aljtöredéke. Grafit és homok szemcsékkel elég dúsan
soványított agyagból korongolt (a készítéstechnika nyomai ragyogóan láthatók belül). Színe
fémesen csillogó szürke, kívül koromtól, füsttől foltos. A fenék egyenes, sima, kopottas,
melyből éllel, meredeken emelkedik az oldalfal. Ezen vaskosabb függőleges behúzgálások
találhatók. M: 6,3x4,3 cm. V: 1-0,5 cm. (3. kép 6)

23.IX/9. gödör. Tálka vagy csésze torzója. „Jól iszapolt" agyagból korongozott,
barnásszürke tónusú. A perem kihajló, megvastagodó és lekerekedő, belül enyhén hornyolt.
Az edényke szájátmérője kb. 8-10 cm volt. M: 3,3x1,8 cm. V: 0,5-0,3 cm. (3. kép 7)

24. IX/9. gödör. Táltöredék. Finom j ó i iszapolt nyersanyagból sebesen forgó korongon
fölhúzott. Szürkésbarna színű. A felület kívül is, belül is horizontális vonalakkal eldolgo-
zott, fényezett. (Csaknem bizonyosnak tűnik, hogy ez a művelet az edénynek egy ismételt
korongtányérra tételével történt - a szikkadást követően. Erre utalnak a szabályos3. kép.
Tiszaug-Kisrétpart. Szórvány cserepek. 1, 6 és 10: grafittartalmú konyhai edények és
dolium darabjai; 2-5, 7-9 és 11-12: finom kerámia, különböző típusú agyagkészítmények3.
kép. Tiszaug-Kisrétpart. Szórvány cserepek. 1, 6 és 10: grafittartalmú konyhai edények és
dolium darabjai; 2-5, 7-9 és 11-12: finom kerámia, különböző típusú agyagkészítmények.,
polírozáscsíkok.) A perem erőteljesen kihajló, lekerekedő és duzzadt. A nyak-váll valame-
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lyest ívelődő, a profilvonal töréssel fordul az
öbölrész felé. M: 6,5x3,7 cm. V: 0,8-0,5 cm.
(3. kép 8)

25. IX/9. gödör. Tál töredéke, a profil
kétharmad-háromnegyedes része. Az edényt a
kelta fazekas jól megtisztított, kövér agyagból
korongozta. Az égetőkemencében barnás
illetve szürkésbarna színt nyert. A fal magja
sötétes. A felszín néhány keskenyebb csíkot
leszámítva vízszintesen polírozott. A perem
horizontálisan kifelé húzott, duzzadt, lekere-
kített. A nyak-váll kissé homorú, tompa éllel
fordul az aljrész irányába. Az öbölrész fala
lágyan domború. M: 8,2x7,8 cm. V: 0,7-0,4
cm. (3. kép 9)

26. X/0-20 cm. Tárolóedény peremtöre-
déke. Szemcsés anyagú, homokkal és keve-
sebb grafittal soványított, korongolt. Szürkés
színű. Belül a felület nyers, kívül mintha fé-
nyezve lenne. A vaskos perem háromszög
illetve asszimetrikusan ovális. Az edény pe-
remátmérője legalább 30-35 cm volt. M:
7,7x3,5 cm. V: 2,3 cm. (3. lép 10)

27. X/10. gödör. Tál perem- és nyaktöredéke. Jól iszapolt, finom agyagból korongozott,
sötétesebb szürkésbarna árnyalatú. A felület kívül-belül vízszintes sávokban eldolgo-
zott/polírozott. A viszonylag vékony falú edény pereme kissé megvastagodó, lekerekedő,
kifelé-lefelé hajló. A nyak enyhén homorú, s érzékelhető a váll indulása. A perem alatt 0,3
cm átmérőjű átfúrás látható. M: 6,7x2,9 cm. V: 0,5-0,3 cm. (3. kép 11)

28. X/10. gödör. Tál oldaltöredéke. Kövér agyagból sebesen hajtott szerkezeten föl-
húzott. Sötétesebb tónusú szürkésbarna színű. ívelődő öbölrész, melynek külső, matt vagy
fényezett (?) felületén 0,7 cm széles sávban hat-hét finom vonalból álló bekarcolt szabályos
vízszintes köteg fut körös-körül. Belül két barázda közötti kifejezett matt felületen úgy 2
mm széles besimított hullámvonal megy. M: 6,5x6 cm. V: 0,6-0,5 cm. (3. kép 12)

29. XI/0-20 cm. Tál része. Finom agyagból korongozott, sötétesebb tónusú szürkés-
(feketés)barna színű. A külső felület horizontálisan fényezett. Belül ugyanilyen nyomok
vannak egy közel 1,5 cm széles paszta kivételével, mely tompa. Ezen vastagabb, úgy 3 mm
széles besimított hullámvonal fut végig. A lelet két darabból ragasztott. M: 4,2x4,1 cm. V:
0,7-0,5 cm. (4. kép 1)

30. XI/20-40 cm. Tálból kitörött cserép. Jól iszapolt agyagból korongon készített,
barnásszürke árnyalatú. A külső felület fényezett. A szájrész erőteljesen kifelé ívelődő, a pe-
rem kissé megvastagodó és lekerekített. Az egyenes nyakhoz töréssel kapcsolódik a váll
csonkja. M: 4,4x2,9 cm. V: 0,8-0,4 cm. (4. kép 2)

5. kép. Tiszaug-Kisrétpart. 1: orsókarika;
2: finom anyagú kerámia.

193



TÁRSADALOM

31. XII/0-20 cm. Tál (fazék?) töredéke.
Finoman iszapolt agyagból gyorsan forgó ko-
rongon készített. Színe közepes árnyalatú bar-
na. A törésfelület középső része sötétesebb.
Kívül-belül gondosan, vízszintesen polírozott.
Az edényből a szájrész maradt ránk, amely
duzzadt, lekerekedő, kihajló. Ez utóbbi enyhén
ívelődő. M: 4,8x2,7 cm. V: 0,9-0,4 cm. (4. kép
3)

32. I/-30 cm. Agyag orsókarika (a tárgy
felerésze). Kelta edény oldalfalából készült.
Ez a kerámia finom agyagból korongon for-
mált és barnás árnyalatú. (Az oldalfal belseje
sötétes.) A külső felületen besimítás nyoma
látszik. A karika széle, pereme viszonylag si-
mára faragott. A középső lyuk 1 cm átmérőjű.
A tárgy 4x2,5 cm nagyságú és 0,7-0,9 cm vas-
tag. (5. kép 1)

33. Szelvényszám és mélységadat nélkül.
Fazék vagy hombár darabja, szájrésze. Finom,
kövér agyagból korongon készített. Barnás-
szürke színű (a fal magja sötétes). A perem
duzzadt, háromszög átmetszetű, teteje vízszin-
tes. Az egyenes váll alul már kezd ívelődni. A

külső felület lepattogzott. A perem szélessége 2 cm. Az edény belső peremátmérője 15-16
cm volt. M: 8,1x6,3 cm. V: 0,7-0,5 cm. (5. kép 2)

(A tárgyleírásnál használt rövidítések: M - méret, V - vastagság.)
A közreadott kelta leletek publikációja természetesen akkor lenne teljes, ha aprólékosan

végigvinném az egyes kerámiatípusok összehasonlító-kronológiai kommentálását (olyan
formában, ahogyan az a még kéziratban lévő szelevényi edényanyag egyes formáinál
történt). Erre azonban jelen esetben nincsen lehetőség, egy típust, a tárolóedényt kivéve.
Ilyeténképpen dolgozatomnak bizonyosfajta érdekessége, Játékossága", hogy pusztán ez
alapján törekedtem valamilyen időrendi keretbe foglalni a fennforgó emlékanyagot.

A tiszaugi — anyaga alapján föltétlenül kelta --, finomabb agyagból készült, tetején hor-
nyolt „Krausengefass" megfelelő darabjait főként késői, i.e. 2-1. századi környezetből
említhetjük. így pl. Pohanska-Plavecké Podhrade erődítményéből (La Tene Dl időszak
döntően), ahol előkerült egy kisebb méretű, szürke tárolóedény - zábosnice - 20 cm körüli
szájátmérővel. Ez formai és nagyságbeli vonatkozásban is kitűnő analógia leletünkhöz./1/ A
peremformát Veiké Hosterádky (Morvaország) közép és késő La Lene településéről szintén
ismerjük. A „galléros" edény finom anyagú, 25 cm szájátmérőjű./2/ A tabáni - Gellérthegy,
Budapest - leletanyagban számos példája található az ilyenféle hombároknak ill. nagyobb
méretű fazekas-készítményeknek, melyek közül csupán a legközelebb állókra hivat-
kozok./3/ Ismereteim alapján nekem úgy tűnik, hogy a Krausengefass-tipusú edényekkel a

6. kép. Kelta telepföltárások a Közép-Tisza-
vidéken (Jász-Nagykun-Szolnok megyében)
1982 és 1992 között (vö. ezzel a

lelőhelylistát).
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Cseh János: Kelta telepkerámia Tiszaus-Kisrétparton...

Nagy Magyar Alföld területén előbb nemigen, inkább csak a La Tene C2 évszázadának
elejétől számolhatunk. Nyilvánvaló, valamiféle összefüggésben a perem-területeken
kialakuló, főként később virágzó oppidumokkal, miknek egyik jellegzetes edényformája ez.
Szórvány leletanyagunknál a dolog terminus post quem-et ill. terminus ante quem non-t je-
lenthet. Ami egyben azt is magával hozza, hogy a tiszaugi leletek az i.e. 3. század második
fele ill. vége és az i.e. 1. század első fele ill. eleje közötti periódusra esnek. Lehetséges tehát:
a telep relatíve, valamivel későbbi, mint példának okáért a szelevényi (Sweiger-tanya).

Jegyzetek: l.Paulik 1976 p. 240. Tab. XXXVIII. lésp. 82. — 2.Cizmar 1984 p. 477. Obr. 11. 12. —3.Bónis 1969
p. 55. Abb. 15. 15, p. 76. Abb. 36.29, p. 94.Abb.48.13, p. 98. Abb. 52.9, p. 110 Abb. 59.36, p. 149.Abb.89.
29ésp. 159. Abb. 99. 22.

Kelta telepföltárások a Közép-Tisza-vidéken (Jász-Nagykun-Szolnok megyében) 1982 és 1992 között: 1
Karcag-Nádas-ér (1985): Kriveczky-Cseh 1986p. 16.; Kriveczky 1991 p. 78.;Cseh 1991Bp. 1352—2. Ken-
gyel-Kiss-tanya, -Mészáros-tanya, -Fehér-tanya, Szabó-tanya, stb. (1982-1992): Siklódi 1983Ap. 17.; Cseh
1991A p. 9.; Cseh 1991B p. 1352.; Cseh 1992 pp. 16-17.; Cseh 1996 pp. 8-9. (illusztrációkkal) — 3.
Öcsöd-Kováshalom (1986): Raczky 1987 pp. 22-23. — 4. Szelevény-Sweiger-tanya ill. Bohonyapart (1987):
Cseh 1988 pp. 46-47.; Cseh 1999A pp. 172-174. és 2-4. kép. — 5. Szolnok-Zagyvapart (1986-1987):
Kovács-Kriveczky-Cseh 1986A p. 10.; Kovács-Kriveczky-Cseh 1986B p. 10.; Cseh 1986 p. 3.;
Kovács-Kriveczky-Cseh 1987 p. 30.; Kriveczky 1991 pp. 78-79.; Cseh 1991B pp. 1352-1353. — 6.
Tiszafóldvár-Téglagyár (1984-1985): Vaday 1985 p. 59.; Vaday 1986A p. 29; Vaday 1986B p. 14. — 7.
Tiszafured-Morotvapart (1984): Laszlovszky-Kriveczky-Cseh 1985 pp. 4-8., p. 20. 1. kép és p. 21. 2. kép.;
Cseh 1990 pp. 58-59.; Kriveczky 1991 pp. 65-96. (teljes publikáció); Cseh 1991B p. 1352. — 8.
Tiszaszőlős/TiszafüredAAszópart (1987): Tárnoki-Siklódi-Cseh 1988 p. 23.; Cseh 1990 pp. 58-74. (teljes
publikáció); Cseh 1991B p. 1352.; Cseh 1996 p. 9. 3. kép; Cseh 1999B pp. 54-55. — 9. Tiszaug-Kisrétpart
(1982-1983): Siklódi 1983B p. 29.; Cseh 1991B p. 1352.; Cseh 1999A p. 173. 5. kép és p. 174.

Irodalom: Bónis 1969 = B. Bónis Éva: Die spatkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest. Archaeologia
Hungarica (series nova), XLVII. Budapest, 1969. — Cizmar 1984 = Cizmar, Milos: Laténské sídliste z
Velkych Hosterádek, okr. Breclav. Památky Archeologické, LXXV. (Praha, 1984) 2. pp. 463-485. — Cseh
1986 = Cseh János: Leletmentö ásatás a szolnoki Zagyvaparton. Közép-Tisza (Közép-tisza Vidéki Vízügyi
Igazgatóság dolgozóinak lapja), IX. évfolyam 8. szám (Szolnok, 1986. augusztus 8.) p. 3. — Cseh 1988 =
Cseh János: Szelevény-MRT 37. sz. lelőhely (Bohonyapart) (Szolnok m). Az 1987. év régészeti kutatásai.
Régészeti Füzetek, Ser. 1. No. 41. (Budapest, 1988) pp. 46-47. (téves szkíta meghatározással) — Cseh 1990 =
Cseh János: Egy kelta lakóház a Közép-tisza-vidékről (Tiszafüred-Tiszaszőlős - Adalék az alföldi
késő-vaskori farmok ismeretéhez). Jászkunság, XXXVI. évfolyam 6. szám (Szolnok, 1990. december) pp.
58-74. — Cseh 1991A = Cseh János: Kelta szálláshelyek a halastónál (Településásatások Kengyelen). Új
Néplap (Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap), 1991. március 30. p. 9. — Cseh 1991B = Cseh János:
Kelták Magyarországon - Magányos telepek. Élet és Tudomány, XLVI. évfolyam 43. szám (Budapest, 1991.
október 25.) pp. 1352-1353. — Cseh 1992 = Cseh János: Kengyel-"Kiss-tanya"/"Baghy-homok" (Szolnok
m). Az 1990. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek, Ser. 1. No. 44. (Budapest, 1992) pp. 16-18. — Cseh
1996 = Cseh János: Késő vaskori tanyatelepülések Kengyel határában. Falufigyelő, 7. évfolyam 4. szám
(Mesterszállás, 1996. április) pp. 8-9. — Cseh 1999A = Cseh János: Késő vaskori települések a Tiszazugban.
Jászkunság, XLV. évfolyam 3. szám (Szolnok, 1999. június-augusztus) pp. 171 -174. — Cseh 1999B = Cseh
János: Adalék a Tiszaszőlős-aszóparti kelta település emlékanyagához. (Addenda to the finds of the Celtic
settlement at Tiszaszőlős-Aszópart). Ősrégészeti Levelek, 1 évfolyam 1. szám (Budapest, 1999) pp. 54-55.
— Kovács-Kriveczky-Cseh 1986A = Kovács Gyöngyi-Kriveczky Béla-Cseh János: Leletmentő ásatások a
Zagyva partján. Szolnok Megyei Néplap, XXXVII. évf. 187. sz. (Szolnok, 1986. augusztus 9.) p. 10. —
Kovács-Kriveczky-Cseh 1986B = Kovács Gyöngyi-Kriveczky Béla-Cseh János: A Zagyva-parti leletmentés
újabb eredményei. Szolnok Megyei Néplap, XXXVII. évf. 299. sz. (Szolnok, 1986. december 20.) p. 10. —
Kovács-Kriveczky-Cseh 1987 = Kovács gyöngyi-Kriveczky Béla-Cseh János: Szolnok-Zagyvapart (Szolnok
m). Az 1986. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 40. (Budapest, 1987) pp. 29-31. —
Kriveczky-Cseh 1986 = Kriveczky Béla-Cseh János: Karcag-Nádas-ér (Szolnok m). Az 1985. év régészeti
kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 39. (Budapest, 1986) p. 16. — Kriveczky 1991 = Kriveczky Béla: A
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késő-vaskori (kelta) telep. Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár,
32. Szerkesztő: Tálas László-Madaras László. Szolnok, 1991. pp. 65-96. — Laszlovszky-Kriveczky-Cseh
1985 = Laszlovszky József-Kriveczky Béla-Cseh János: Településnyomok és temetkezések az őskortól a
késöközépkorig a tiszafüredi Morotvaparton. Múzeumi Levelek, 47-48. szám (Szolnok, 1985) pp. 3-27. —
Paulik 1976 = Paulik, Jozef: Keltské hradisko Pohanská v Plaveckom Podhradí. Der keltische Burgwall
Pohanská in Plavecké Podhrade. Museum Nationale Slovacum Institutom Archaeologicum. Fontes. Tomus
III. Bratislava, 1976. — Raczky 1987 = Raczky Pál: Öcsöd-Kováshalom (Szolnok m). Az 1986. év régészeti
kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 40. (Budapest, 1987) pp. 22-23. — Siklódi 1983A = Siklódi Csilla:
Kengyel-Bagimajor-Halastó (Szolnok m). Az 1982. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No.
36. (Budapest, 1983) p. 17. — Siklódi 1983B = Siklódi Csilla: Tiszaug-Kisrétpart (Szolnok m). Az 1982. év
régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 36. (Budapest, 1983)p. 29. — Tárnoki-Siklódi-Cseh 1988
= Tárnoki Judit-Siklódi Csilla-Cseh János: Tiszafüred-Tiszaszőlős, Alsórétipart és Aszópart (Szolnok m). Az
1987. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek, Ser. 1. No. 41. (Budapest, 1988) p. 23. — Vaday 1985 = H.
Vaday Andrea: Tiszaföldvár, Téglagyár (Szolnok m). Az 1984. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I.
Ser. l.No. 38. (Budapest, 1985) p. 59. —Vaday 1986A = H. Vaday Andrea: Tiszaföldvár téglagyár (Szolnok
m). Az 1985. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 39. (Budapest, 1986) p. 29. — Vaday
1986B = H. Vaday Andrea: Ásatások Tiszafüred-téglagyáron. 30 éves a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi
Múzeum. A Szolnok Megyei Múzeumok Tudományos Tanácskozásai. Szerkeszti: Tálas László. Szolnok,
1986. p. 12-17.
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