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Tudja a kedves olvasó,
hogy hol van Kána falu?
Itt van egész közel, itt a
szomszédban. Azonban ah.
hoz, hogy házai között sé.
tálhassunk, lakóival talál-
kozzunk, vissza kell repül.
ni a múltba, mintegy
nyolcszáz évet.

l\ Magyar Történelmi Szalon szer-

~ezésében diavetítéssel összekö-

tött lebilincselõen érdekes elõadást lát-

hattunk-hallhattunk a budaörsi

mûvelõdési házban. Terei György, a

Budapesti Történeti Múzeum régésze

mutatta be a hajdan volt középkori te-

lepülés feltárási eredményeit és az ása-

tás körülményeit.. Az elõadást Mészá-

ros Péter, az ELTE régészhallgatója nyi-

totta meg. A

régészet nem a

szakmának

szól, hanem az

egy társadalmi

szolgálat -

mondta be-

vezetõ szavai-

ban.

2003-ban
a balatoni út .
és a Hosszúréti

patak határolta

területen meg-
kezdték a Kõér-

berek-Tóváros

lakópark építé-
sét. Azonban

hamarosan le-

letekre buk-

kantak. Hóban, fagyban, esóoen feszí-

tett tempóban folyt az ásatás, hogy

tarthassák a megígért határidõt -em-

lékezett vissza Terei György.

A régészek már keresték a település

maradványait, hiszen az 1980-as

években a mai Karnaraerdõ területén

találtak egy bencés apátságot és a fa-

lut az 1325-ös határlefrásban is emlí-

tik. A feltárás során bebizonyosodott,

hogy már a neolitikum (kó 'korszak)

óta lakott volt. Az Árpád kori Kána fa-

lu virágkorát az 1100-as évektõl két-

száz éven keresztül élte folyamatosan.

Neve nem bibliai eredetû, feltételez-

hetõ, hogy kányátjelent.
A 26 hektáros területen a régészek

az ásatások során Európában is egye-

diilállóan gazdag leletekre, egybefüg-

gõ falumaradványra bukkantak. Ha

számokban mérjük az eredményt, ak-

kor elmondhatjuk, hogy feltártak

nyolcezer objektumot, ezerhetvenhét

sírt, hetvenezer fotó késziilt és kilenc-

száz ládát töltöttek meg leletanyag-

gal. A feltárt lakóépiiletek száma 198.

De ezek nem egy idóoen álltak, hanem

a két évszázad során építettek újakat

az összedõltek helyére. A legnagyobb

számú népesség idején 50-60 házból

állt Kána falu és 250-300 lakójának

nyújtott otthont.

A csontmaradványokból a szak-

emberek megállapították, hogya fér-

fiak átlagosan 163 cm, nõk 156 cm

magasak vol-

tak. A lakó-

épületek terü-

letén nagyszá-

mú házi kerá-

miát találtak.

A fazekak mé-

retben, szín-

ben, sokfélesé-

get mutatnak.
"h""""""';, A sze'penresta""""""':1"""" -

urált darabo-

kan jól látható

a kiilönféle dí-

szítés, amit

karcolással, be-

nyomkodással
hoztak létre a

hajdanvolt
mesterek. Ko-

rabeli hiedelmekre utalnak azok a

nyílással lefele fordított korsók, amik

állatok csongait rejtették, köztük egy

csukáét! A bizánci, velencei eredetû

üvegmaradványokból a régészek arra

következtetnek, hogy a község lakói

igencsak jómódúak lehettek, mert ab-
ban a korban, egy 12. századi falu-

ban, az üveg használata még nem volt

elterjedt.
Az azóta már felépiilt lakópark

egyik utcája Kána falu nevét õrzi.
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