
TÁJVÍZHÁZI TÖRTÉNETEK 

Beszédes fák - Az ostorfa emlékezik 

A Víz Világnapjához kötődve egy különleges fa történetét osztjuk meg, mely a 
Tájvízház udvarán áll, hűs árnyékot adva az ott lakóknak. 

Történeteik az embereknek vannak, mi fák csak emlékezünk. Minden egyes 
évgyűrű megszámlálhatatlan emlék tárhelye. A víz nem árthat nekünk, hisz’ 
magunk is vízből vagyunk. A tűz nem pusztíthat el bennünket, mivel parázslás 
közben éterré válunk. Időtlenek vagyunk, miként az, aki minket alkotott. 

 

 
A Mandorf Gyula által fúratott kút 

 
Emberek szájából az én históriám nagyjából így hangzana: 1903-ban kutat fúrat háza 
udvarán az újdonsült fürdőtulajdonos, Mandorf Gyula. Szeretne fürdővendégeinek 
kedveskedni egy termálvizű kúttal, ami lehetővé tenné egy téli uszoda működtetését. A 
vállalkozás dugába dől, ugyanis a méregdrága fúratás révén csak ártézi vízre lelnek. A 
következő tavasszal a kúttól néhány ölnyire egy ostorfa kel ki és helyét kedvezőnek 
találván – méltán a bő víz miatt – hamar terebélyes fává cseperedik. Azután jött az első 
világháború mindenféle borzalmaival: az ég elsötétült, a nap elbújt, a kikelet évekig nem 
köszöntött be. Zajok, szagok, rázkódások, villanások és megannyi sirámok. 

Azután kitört a béke és húsz évig az újabb háborúra készültek, valami még nagyobbra és 
még borzalmasabbra. Azt akarták elérni, hogy mindenki szenvedjen. Mondhatom sikerült. 
Utána ismét béke következett, ami kínosabb és kegyetlenebb volt, mint az előző két háború 
együttvéve. Fegyverek nélkül harcoltak, csaták nélkül küzdöttek: eszmék és téveszmék 
uralma alá került az egész Föld. Már nem sírtak, ámde nevetni sem bírtak az emberek. Sok 
tavasz múlt el mosolytalanul, s ekkor ezt az igát is lerázták magukról, hogy lehetőséget 
tudjanak biztosítani a szabadság megvalósulásának. Íme a historia humana bő száz év 
foglalatában. 
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Ehhez mérten az én emlékeim pedig ilyenek:  

Nemrég sok-sok madárkát hívtam meg, hogy ágaimon fészkeljenek, kicsinyeik csacska 
csivitelésével szüntelenül felvidítsanak, ám egyszer az egyik rigófészket gonosz csókák 
fedezték föl és a szülőket elzavarván kegyetlenül elpusztították a fiókákat. Sajnos semmit 
sem tehettem, csupán annyit, hogy a következő évben kisebb termést hoztam, hogy 
kevesebb madarat láthassak vendégül, végtére is, hogy elkerüljem a hasonló 
vérengzéseket. Korábban a koronám alatt titkos találkák zajlottak, sőt emlékszem egy 
esetre, mikor egy ifjú pár engem életfának tekintve koronám alatt esküdött örök szerelmet.  

Ostorfa a Távízház udvarán 

Mindketten szorosan átölelték törzsemet és arra lettek figyelmesek, hogy esik az eső, bár 
csupán én tudtam, apró könnyeim hullottak rájuk, annyira meghatódtam lángoló és igaz 
szerelmüktől. Fiatalabb koromban fejlődési rendellenességeim adódtak és a ház urai kúrára 
fogtak. Kissé hátborzongató volt, ám jót tett , ugyanis hónapokon keresztül nap mint nap 
a vágóhídról vért hozattak és azzal öntöztek meg bőségesen. Alig bírtam eleinte 
feldolgozni, utána ezt is megszoktam. Nem is viszolygok ma már semmitől. 

Életem legboldogabb korszaka az volt, amikor még a kútfúró családjával együtt lakta a 
házat és folyamatosan élénk élmények értek. A gyerekek körülöttem játszottak: 
fogócskáztak, bújócskáztak, hintát kötöttek rám, sőt a bátrabbak föl is kapaszkodtak ifjú 
ágaimra. Ó, azok a göndör kacagások! Bárcsak mindig ilyen övezne! 

A létezők sokasága megelégszik azzal, hogy lát, hogy megszemlél dolgokat, tárgyakat és 
élőlényeket, viszont saját cselekvésével nem zavarja meg az élet szabad folyását. 
Észrevenni, megillatozni, megérezni és azután megszeretni kell a környezetünkben 
lévőket, nem mindig csak birtokolni, nyüzsögni és fölöslegesen cselekedni. Lenni több, 
mint tenni. Ezt kellene sokaknak megtanulni. 

Történeteik az embereknek vannak, mi fák csak emlékezünk. Minden egyes évgyűrű 
megszámlálhatatlan emlék tárhelye. A víz nem árthat nekünk, ’hisz magunk is vízből 
vagyunk. A tűz nem pusztíthat el bennünket, mivel parázslás közben éterré válunk. 
Időtlenek vagyunk, miként az, aki minket alkotott. 

Péli Tibor István tollából 


