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MURGA
Ország: Magyarország
Régió: Dél-Dunántúl
Megye: Tolna
Kistérség: Szekszárdi
Rang: község
Polgármester: Felkl Márton
Irányítószám: 7176
Körzethívószám: 74
Teljes népesség: 65 fő (2010. január 1.)
Népsűrűség: 9,86 fő/km²
Terület: 6,59 km²
Időzóna: CET, UTC+1

Mindezt a Wikipédia (el ne felejtsük 
rögzíteni, a „szabad enciklopédia”) írja 
Murgáról. Ír még persze mást is, ami 
meg még érdekes (is) lehet, de ami 
bennünket érdekel, arról a neten mit 
se találni. Miért kellett Gömbös Gyula 
miatt egy falut gyűlölni? Mit tud 65 fő 
tenni magáért? (Magáért Murgáért?) 

Sáros Lászlót, a Kós Károly Egyesülés 
építészét 2010 nyarán keresték fel Mur-
gáról, meséltek neki a faluról és arról, 
hogy tenni szeretnének a település jö-
vőjéért. Sáros a közös munka reményé-
ben már az ismerkedés kezdetén be-
vont minket, vándorokat a programok-
ba. A Vándoriskola 2011. szeptember 
végén egy tartalmas hétvége keretében 
ismerkedett meg közelebbről a faluval. 
Szomo rúan láttuk, amiről addig csak 
hallottunk, hogy kezd elnéptelenedni 
ez a páratlanul egységes és kopottsága 
ellenére is gyönyörű település. Ezek után 

Aminél egy szállodában is messze 
többen vannak, igaz, ott jó, ha a sze-
mélyzet ismeri egymást. Itt meg min-
denki ismer mindenkit. A falu ruhájá-
ból kifogyott a test, a valaha volt itt-
lakók hada. A kétutcányi fogas rúdjain 
ott lógnak az „ütkoppecs”, valaha 
pompás „öltözetek”, fedve porral, rág-
va mollyal, kifakulva, értelmetlenül.

Mit lehet tenni? Először is kiszidoloz-
ni a fogas rúdjait, hogy ha majd visz-
szaakasztjuk/akasztják a rend(betett) 
ruhákat, azért már ne kelljen szégyen-
kezni. Na, meg ez azért is kell, mert-
hogy ez egyfajta szelíd kényszer arra 
is, hogy mégis csak be kell stoppolni 
a féregrágta lyukakat, le kell porolni az 
időt. Ki kell szellőztetni, mert az élet-
hez friss levegő is kell. Nem mintha ezt 
az itt lakók nem tudnák. Tudják ők 
nagyon is, csak talán mára már nem 
hisznek benne. Ehhez kellenek a 

„máskéntlátók”, a „messziről jöttek”, a 
Baloghmargitok, az Ágostonpapp gá-

határoztuk el, hogy a Vándoriskola fél-
éves programját Murgára alapozzuk. A 
feladatunk nemcsak építészeti, hanem 
szociális, gazdasági és agrikulturális is. 
Ezért a munkába bevontuk más terüle-
tek szakértőit is, például tájépítészeket 
(Frei Helga, Fülöp Györk) és falufejlesz-
téssel, a civil élet revitalizációjával foglal-
kozó szakembereket (Péterfi Ferenc), és 
a félév során különböző területek kép-
viselőit kérjük fel előadások megtartásá-
ra. Murga és a Vándoriskola szoros és 
személyes együttműködést tervez, 
ami nek egyik első lépéseként a falu ta-

nácsadói főépítészi státuszt hoz létre, és 
a feladat ellátásával megbízza Madár 
Ivett jelenlegi vándort, aki a Vándorisko-
la támogatásával hosszú távon fogja 
orvosolni a fentebb említett problémá-
kat. A Murgáról szóló tanulmány alapja 
lehet az újonnan megalakult Magyar 
Művészeti Akadémia társult szervezete-
ként működő Kós Károly Egyesülés 
kistelepülésekről szóló dolgozatának. A 
Vándoriskola Makovecz Imre példáját 
követve foglalkozik a Kárpát-medence 
falvaival; ez a munka mindig jelen volt 
a Vándoriskola életében. 

borok, meg a vándoriskolások. Akik kel 
amúgy jó lesz vigyázni, mert mindezt 
nem csak másokért teszik. Mert ha 
hisznek benne, úgy abban ők is benne 
vannak. S ha benne vannak, úgy az 
már kicsit az övék is. Persze ennek az 
akarásnak nincsenek felfektetett tulaj-
doni lapjai. A hit nem mérhető papír-
ral. Mert az valami egész más. Szük-
séglet. Mert az nem lehet, hogy me-
gint kevesebbek legyünk „egy” Mur-
gával.

Bizonyos, hogy mostanában majd 
minden megváltozik. Mondjuk köz-
igazgatásilag. Amiről persze a 65 fő, a 
65 murgai nem tehet semmit. De ne 
kelljen már megint megszenvedni 
sen kinek sem, hogy Murgán lakik. 
Mert ő ott szeret élni. Mert ő murgai.

Kelt Murgától távol, Budapesten, 
2011. Halottak napján

Sáros László DLA     
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