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Minden jog fenntartva!

 
A  festői  Szendevölgy  a  külvilágtól  elzártan  az  ország  egyik  legeldugottabb

szegletében, egy sziklás hegység oldalában lévő magas fennsíkon terült el. Ott telepedtek le
az ősök a Gyémántforrás mellé, amit hátulról a hegy kimagasló szikla ormai, elölről pedig a
lefelé lejtő tölgyerdő védelmezett az illetéktelen szemek elől. A területről mesés kilátás nyílt
az  egész  vidékre,  a  nagyvárosokra  és  a  környező  falvakra,  míg  ők  láthatatlanul
meglapulhattak  lakóhelyük  lágy  ölében.  Szépséges  panorámája  azonban
hozzáférhetetlensége és elhelyezkedése folytán évtizedekig rejtve maradt a külvilág szeme
elől. Olyan megközelíthetetlen, kavicsos, göröngyös, kacskaringós út vezetett fel oda, hogy a
turistáknak ugyanúgy elment a kedve a szerpentinen való veszélyes navigálástól, akár a
lakóinak az ingázástól. Télen és esős időszakokban abszolút ki sem tudtak mozdulni onnan.
Olyankor egymásra voltak utalva, ami még jobban összekovácsolta őket, egy nemzetségként
léteztek a hegyek között.

Az évek múlásával a civilizáció ezt az érintetlen szépséget is megfertőzte. Minden
azzal kezdődött, amikor a csaknem kétszáz főt számláló településre bevezették az áramot és
vízművet építettek a patakra. Később a rádió, a tévé, a telefon is eljutott hozzájuk, ennek
ellenére sikeresen őrizték ősi kultúrájukat. Aztán felfedező kedvű tudósok találtak rájuk,
aminek köszönhetően a világörökség részeként műemlékfaluvá nyilvánították őket.

Az  ott  élők  hagyományaik  szerint  nagycsaládos  rendszerben,  osztatlan
szalagtelkekre építették otthonaikat. Házaik általában három osztatúak voltak, első szoba -
pitvar -  lakókamra,  melyeket  két  oldalról,  utcai  és  az udvari  fronton faoszlopos tornác
övezett. A pincéket szintkiegyenlítő szereppel alakították ki, így azok a házakkal harmonikus
képet alkottak. A házhoz épült a kamra, az udvaron pedig a disznóólat és a fészereket
helyezték el. A nagy állatok tartására alkalmas pajták a falu szélén, a pajtásárokban álltak,
ahol az állatok a közös tulajdont képezték, akár a velük való tevékenységek. Kerítésre nem
volt szükségük, kölcsönösen védték, tiszteletben tartották a másik ember felségterületét,
akár  önmagukét.  Egészen  más  értéktrend  szerint  éltek,  mint  általában.  Ha  lehet  azt



mondani, a múlt maradványaként egy szeletnyi édenkert lapult a hegy kincses ládikájában,
ahol a lakók ugyanúgy a természet részei voltak, mint a lepkék, a madarak, a fák, és a
virágok. Mindent tudtak egymásról, úgy éltek, akár egy nagycsalád, jóformán abból, amit
egész évben, helyben termeltek, amit a tehenek, kecskék, az apróállatok és a föld kincsei
adtak.  A  sík  területeken  búzát,  kukoricát,  babot,  zöldségeket,  szőlőt,  gyümölcsöket
termeltek,  általában annyit,  amennyire  szükségük volt.  Ha többletük  akadt,  elcserélték
egymás között, vagy a cserekereskedelemben, amit inkább a népművészek, bőrdíszművesek,
ékszerkészítők, szövőnők, fazekasok űztek, egyszóval mindenkinek megvolt a maga feladata.

Mára  több  épület  is  megüresedett,  ahol  a  népi  kultúra  emlékeit  és  a
hagyományos  tevékenységeket  mutatták  be:  fazekasság,  szövés-fonás,  kosárfonás,
népviselet  elkészítési  fázisait.   A  nyaranta  arra  kiránduló  néhány  turistacsoport  tagjai
kemencében sült hagyományos ételeket is kóstolhattak az öreg házak falai között.

Egy központi  épületben orvosi  rendelő,  postahivatal,  vegyes bolt  és általános
iskola működött, ahol egyetlen tanár tanította egy teremben mind a 8 osztályt. A gyerekek
közül nem sokan tanultak tovább, de már legalább megvolt a lehetőségük. János bácsi szinte
az egész falu tanára volt, sokan eljártak hozzá, ha tudására volt szükségük. A felesége,
Klementina doktornő látta el a betegeket, akik ritkán folyamodtak szakszerű segítségért,
mert majdnem minden bajukra megtalálták fűben-fában az orvosságot. Rozi néni, a vajákos
asszony nagyobb pacientúrát vezetett, mint a doktornő, mégis harmóniában tudtak együtt
élni.

A  városba hetente  kétszer  járt  be  egy kisbusz,  ami  olykor  magával  vitte  az
intézkedni,  vagy  utazni  vágyó  helyieket,  valamint  feltankolt  tartós  élelmiszerekből,
gyógyszerekből,  vagy  leadta  a  megrendelt  árucikkeket.

Aki Szendevölgy szívében élt, soha nem vágyott el onnan. Egyszóval igen ritka
dolognak számított, ha valaki elköltözött, vagy beköltözött a városba. Néha mégis akadt
egy-egy új lakó, amikor valaki elhalálozott, vagy a házát értékesítették. Olyankor igyekeztek
minél  többet  megtudni  róla,  kiféle-miféle  a  jövevény,  nehezen fogadták el  a  tőlük más
értékek szerint élők furcsaságait.

 
Valahogyan így történt ez abban az évben is…

A falu bölcse, a jóravaló, becsületes Pista bácsi meghalt, és az egyetlen törvényes
örököse az unokája nem óhajtott a házában maradni,  ezért meghirdette a városban, és
csodával határos módon, hamarosan sikeresen el is adta.

 
A vevő egy különös, kedves, vidám mackós férfi volt, akit Péternek hívtak. Az

egész  falu  felbolydult  az  újdonság  hírére,  mindenki  ki  akarta  fürkészni,  ki  lehet  az
ismeretlen idegen, aki öregségére bújt el a nagyvilág szeme elől. Összesúgtak a háta mögött,
miközben különféle történetek kaptak szárnyra.



- Vajon mi vitte rá, hogy ide száműzze magát?

- Ez a férfi biztosan összetörte jó pár asszony szívét! – súgta Juliska néni.

- Ahogy elnézem, igazad lehet… még most sem csúnya! – bólintott Marika.

- Van benne valami… valami megmagyarázhatatlan!

- Biztosan elvált, és a felesége elől menekült ide. – jött az újabb ötlet Kati nénitől.

- Megcsalta az asszonyt, lecserélte egy fiatalabbra, és amikor kirobbant a botrány,
ide menekült…

- Miből gondolod?


