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agy Bandó András kü-
lönleges pacemakert
kaphatott pár évvel
ezelõtt, olyat, ami
nemcsak szívének rit-
musát szabályozza,
de nagy dózisú ener-
giával is tölti õt folya-
matosan. Másként ho-
gyan is bírná az üte-
met, amelyet magá-
nak diktál? Hisz ír,
tárgyal, szavalóverse-
nyen zsûriz, kiállítást
nyit meg, könyveket
ad ki, fellépésekre jár.
A munka rabja és
Orfû szerelmese.

N

BESZÉLGETÉS NAGY BANDÓVAL

– Az ember a sor-
sa szerint születik,

nevelkedik, él egy-egy he-
lyen, és életteret is e szerint vá-
laszt magának – vallja Nagy Bandó
András. – 1982-ben fölléptem az
Orfûi-tónál, aztán körülnéztem, és
megtetszett. Pár hétre rá már csa-
ládostól üdültünk itt. ’85-ben meg-
volt a nyaralónk is a kis tó fölött.
Gyökeret eresztettünk. Amikor ta-
vasszal megérkeztünk, fölszakadt
belõlünk egy nagy sóhaj, hogy „na,
végre!”, a pazar õszbõl távozva pe-
dig egy másik sóhaj, mivel el kel-
lett mennünk. 

Most húsz éve vettünk telket, '91
tavaszán már épült a házunk, õsszel
beköltöztünk. Orfû nem falu – foga-
lom. Valami, amit széppé tesz a kör-
nyezete, kertvárossá varázsolnak az
utcái, terei, fái, a települést ölelõ er-
dei és rétjei, üdülõhellyé emelik a
tavai, mediterrán hangulatúvá te-
szik a turisták. Az orfûiekre éppúgy
irigykednek az ide érkezõk, mint
Toscana vagy Velence lakóira. Szá-

„Orfû az én Toscanám”
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momra ez az alkotás szentélye,
melynek legféltettebb zuga a ker-
tünk és a dolgozószobám. 

– E madárdallal teli kert egy üde
park. Ez az ihletõ-pihenõ szigete?

– Ennyi madár egész Orfûn nincs,
fõként télen! A magokért cserébe te-
ledalolják a kertünket. Jelenleg nincs
se kutyánk, se macskánk, elõtte õk
voltak a „horgonyaink”, sehova se
mozdulhattunk. Most annyi a dol-
gom, hogy felelõtlenség volna kutyát
tartani. De van fecskefészek a tornác
alatt, benne rozsdafarkú költ. Sajnos,
a szomszéd macskáit is vonzzák. Itt
írom a verseimet, a csönd szüli az
írásaimat. Itt készült a nyolc kiadást
megért Sosemvolt Toscana címû re-
gényem, majdnem toscanai környe-
zetben. Tíz év alatt összesen 35 kö-
tet, köztük 15 gyermekkönyv.

– A gyermekkori élmények, a nosz-
talgia is befolyásolta a helyszínválasz-
tást?

– Annyiban igen, hogy deszki
srácként lehettem a Maros szerel-
mese, de síkvidéken éltem. Engem
vonzanak a hegyek, a völgyek, a „le-
nézés” és a „föltekintés”. Mellesleg
mindig sportoltam: itt úszom, erdõt
járok, mezõn barangolok és futok.
Most a Toplica völgyében, föl
Vágotpuszta aljáig, régebben más
erdei utakon. Ami siralmas: az egy-
kor ácsolt kis fahidak elporladtak, az
ösvények szinte eltûntek, nincs gaz-
dája semminek. Futok a Pécsi-tó kö-
rül is. Ilyenkor gyûjtöm össze a pa-

naszokat, és hívom rendre a polgár-
mestert. Kátyúk, összetört turista-
táblák, telt szemétgyûjtõk, sárhor-
dás az úton, sártenger a posta mel-
letti „parkolóban”. Magyarázat min-
dig van, de nem nyugszom! Orfûnek
ragyognia kell, másképp nem kelt-
hetem jó hírét!

– Rendszerint hova kalauzolja el
vendégeit?

– Akikre idõt szakítok, mindent
láthatnak: a Malommúzeumot, a
„gombát”, a Kemencés udvart, mind
az öt településrészünket, a tavakat, a
kilátót, és onnan a panorámát – ájul-
tan tátják a szájukat. Fölmegyünk az
abaligeti út tetejére, ahonnan lenéz-
hetnek a „porfûi poszterre”, majd
Abaliget, barlang, horgászás, esetleg
a magyarhertelendi fürdõ. Palkó Sa-
nyi bácsi szobrát mindenképp meg-
mutatom, elvégre õ Orfû „teremtõ-
je”, kitalálója. Lassan 50 éve, hogy
tavakká duzzasztva gátat vettetett a
szétfolyó víznek. Elõtte fejet kell
hajtania mindenkinek! Csodálom,
hogy évente egyszer nincs egy orfûi
megemlékezés, egy Palkó-napi ün-
nep. Kellene! Aztán Pécs! Zsolnay
Múzeum, Csontváry szentély, meg
ami még belefér.

– Fakanalat is ragad, hogy saját
fõztjével örvendeztesse meg látogatóit?

– Mostanában a Muskátliban kö-
tünk ki, mert mindenki medvehagy-
más ételre vágyik. Én vagy bográ-
csost fõzök, vagy a majoránnás
marhapacsnimat készítem.

– A receptje titkos?
– Dehogy! Vajban párolt apró-

hagyma és szeletelt marhalábszár a
lelke, jó puhára párolva, kevéske
vízzel, kellõ mennyiségû majoránná-
val, végül tejföllel elhabarva, és spa-
gettivel föladva. Más fûszerek sem
ártanak neki.

– Mi hiányzik még Orfûrõl? Mivel
gazdagodhatna?

– A most nyíló strand már hiány-
zik. Egy melegvizes fürdõvel rendel-
kezõ szálloda nagyon elkelne, hogy
télen is vendégeket várhassunk. És
a „gazda szeme” – elegendõ pénzzel.
Polgármesterként, anno, rendszere-
sen jártam az utcákat, ha hibát talál-
tam, följegyeztem, és azonnal intéz-
kedtem. Itt mindennek tökéletesnek
kellene lennie. Ékszerdoboznak,
hogy a falu is olyan ragyogó legyen,
mint a természeti környezet. Közös
érdekünk. A hivatalból nem lehet
látni a gondokat. Sok múlik a pénzen,
de nem minden. Az akarat is fontos.
Aki ide jön, gyönyörködhessen, fel-
hõtlenül – ez a cél, nem más.

– Ha útra kel itthon vagy külföldre
indul, milyen úti célt választ?

– Alig megyek valahova. Lassan
elég nekem Magyarország, még
mindig bõven akad, amit nem láttam
belõle. És hát itt van Orfû. Hol talá-
lok ennél békésebb helyet?
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