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A korábbi ásatások folytatásaként 1993-ban is 
végeztünk feltárásokat Asparn an der Zaya, illetve 
Schletz határában. A vonaldíszes kerámia kultúrájá
hoz tartozó telep délnyugati részén folyt a munka. 
Az eddigi feltárások során egy árok kibontását kezd
tük el a korai vanaldíszes kerámia és a kottafejes 
kerámia közötti átmeneti időszakból, valamint nap
világra került több ház és a hozzájuk tartozó gödrök 
a kottafejes fázisból (LENNEIS 1991., WINDL 1990.), 
valamint egy kettős árokrendszer gödrökkel együtt a 
késői vonaldíszes fázis időszakából, amelyben már 
zselizi hatások is észlelhetők. Ez utóbbi árokrendszer 
rendeltetése kérdéses, mivel az egész rendszer 
bizonyíthatóan egyidejű (WINDL 1991.), ugyanakkor 
- az 1993-as ásatások alapján - az árkok több helyen 
vágják egymást. Az árkokat több helyen földsáncok 
szakítják meg. Ezeket részben utólag építették. Mind
ezek alapján az árokrendszer olyan kölönálló árkokból 
tevődik össze, amelyeket kialakításuk után hamarosan 
fel is töltöttek. Mivel az árkok fölött több ízben emberi 
vázat és vázrészeket találtunk, nem zárható ki, hogy az 
árokrendszer valamiféle különös temetkezőhely lehetett. 
Ennek megfelelően nem értelmezhető erődítményként, 
mint azt legutóbb Trnka gondolta (TRNKA 1991.) 
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is Az 1993-as ásatás során az árkon belül 14 m-re egy 
re. objektumot vágtunk át, amelyet jelenlegi ismereteink 
á- szerint kútnak határozhatunk meg. 
a. A humusz alatti löszben egy szabálytalan alakú, 
d- 260 cm átmérőjű elszíneződés látszott. Kb. 170 cm 
2S mé lyen lekerekített sarkú, 220x220 cm-es négyzet té 
p- szűkült. 460 cm mélyen az elszíneződésen belül 
)k sarkos, 120x120 cm-es négyzet rajzolódott ki: a fabél-
,), let nyoma. Ez 6 cm széles, egymás fölé helyezett 
a deszkákból készült. Az elszíneződés alsó részén, 75 

ár cm mélyen felismerhetőek voltak a négyzet sarkaiba 
er leszúrt, kihegyezett cölöpök, amelyeket a jobb kitá-
2r masztás érdekében szúrtak mélyen a löszbe. Az akna 
3r a felszíntől 200 cm-ig finom, 20 cm-es rétgekből állt. 
:n Alján házikerámia és állatcsontok, az egyes rétegek 
)k felváltva tartalmaztak emberi és állati csontokat. A 
d- vett pollenminták - fa- és gabonapollenek - végleges 
ól elemzése még folyamatban van. A leiszapolt betöltés-
in bői származó növényi maradványokat szintén vizs-
íri gálják még. Az akna legfelső rétege egységes betöl-
iz tésű volt, s - többek között - a Sárka-típus leleteit 
tt. tartalmazta, s így megerősítette azon feltevésünket, 
it, hogy az objektum a kottafejes kerámia kései szaka

szára keltezhető 
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Ein Brunnen? der jüngeren Linearbandkeramik aus ... 

Az objektum közeli párhuzama a nemrégiben 
Erkelenz-Klückhoven lelőhelyen talált kút (WEINER 
1992.), amelyet két egymásba helyezett faládára em
lékeztető szerkezettel támasztottak ki. Ez utóbbi egy 
olyan vonaldíszes településhez tartozik, amelynek 
keltezését 14C adatok is megerősítik. Még ennél is 
közelebb áll a schletzi lelet a vonaldíszes kultúra 
mohelnicei kútjához (TICHY 1972.). Itt az 5 cm széles 
deszkából épített támaszték oldalfala kb. 100 cm 
hosszú volt és függőleges cölöpökkel rögzítették a 
talajhoz. Mindkét kút esetében tölgyfát használtak. A 
mohelnicei kút 200 cm-nél szűkült össze 300 cm-ről 
200 cm-re, amely további egyezést mutat az általunk 
feltárttal. Míg a két analógia esetében a funkciót 

nyilvánvalóvá teszi az a tény, hogy azokat vízáte
resztő hordalékkavicsba vágták, addig Schletz ese
tében az értelmezés vitatható, mivel jó vízáteresztő 
tulajdonságú réteget nem találtunk, az objektum vé
gig löszbe vájt. Dr. F. Boroviczény hidrológus éppen 
ezért kizártnak tartja a kút funkciót. Szóba jöhet még 
a rendeltetés meghatározásánál az áldozó hely vagy 
esetleg hús hűtésére kialakított gödör. A valódi ku
takkal való rokon vonások alapján azonban a leg
valószínűbb, hogy a felszíni vizek öszszegyűjtésére 
szolgáló ciszterna lehet. A településen egyébkén volt 
víz: egy kb. 30 évvel ezelőtt még működő forrás vizét 
használhatták, aminek nyomait régészetileg lehet iga
zolni. 
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