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Tóth Gergő  

Szép vagy, gyönyörű vagy, szülő földem! 
 

 
 „Ha idegen földön aranyeső  hull, 

és apáink országában jég, 
a szülő föld akkor is szülő föld marad.“ 

(Morvay Gyula) 
 

A szülő föld szó hallattán számos fogalom és képzet jut az eszembe. De tényleg, mit mond 
a szülő földrő l a Magyar Értelmező  Kéziszótár? Az egyetemes magyarázat így szól: „olyan hely, ahol 
valaki született“.   Igen, elgondolkodtató válasz!      

Az én szülő föledem Tardoskedd. A szlovákiai Felvidéken terül el. A mátyusföldi nagyközség 
Érsekújvártól 15 km-re északnyugatra fekszik az Érsekújvár – Pozsony útvonalon. Érinti a Nyitrai-
dombság déli lejtő it. 5556 ha földrajzi terület elegendő  arra, hogy lakhatást biztosítson az itt élő  
emberek számára. Lakosainak száma 5316 fő re tehető .   

Gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Az első  írásos emlék az esztergomi káplánság 
archívuma szerint 1221-bő l származik, amikor II. Endre magyar király a már létező  települést az 
osztrák „HEILIGEN KREUZ” kolostor szerzeteseinek, ún. cisztercitáknak ajándékozta. A 13. 
századtól kezdve Tardoskeddet, mint virágzó vásárhelyet említik, ahol a vásárok mindig keddi napon 
zajlottak. Minden bizonnyal erre az idő re vezethető  vissza a község neve is. 1332-ben az uralkodó 
Károly Róbert TURDESQUED néven említi a települést. A 14. században a falu fokozatosan fejlő dik, 
és a neve is többször változik: TORDUSKEDD, TARDOS KEGY, TOROSKEGY, 
TARDOSKEDDY, amely aztán a 19. század végén TARDOSKEDD névre állandósul. 

A századok viharos váltakozása, a történelmi események szele rányomta bélyegét a község 
mindennapi életére is. II. Rákóczi Ferenc emlékét ő rző  műemlék (melléklet 1) bizonyítja a haza és a 
szabadság iránti elszántságát a lakosoknak, az 1848-1849-es szabadságharc 3 tardoskeddi vértanút 
követelt (melléklet 2). Az első  és második világháborút követő en, községünket sem kerülte el a 
kitelepítés és a lakosságcsere. Mindemellett felépült községünk temploma a Szent István római 
katolikus templom(melléklet 3), melyet több alkalommal restauráltak. 

A 20. század második felét követő en elindul az infrastuktúra kiépítése, megindul az oktatás, 
felépül a szabadtéri színpad, befejező dik a temető templom felépítése. Ebben az idő ben veszi kezdetét 
számos kultúrális műemlék építése: megépül a Hő sök szobra (melléklet 4), a Szoborpark, a Szabadtéri 
Vasutas Múzeum (melléklet 5) stb. Ezt követő en a telefonvezeték a föld alá kerül, kiépül a gáz- és 
vízvezeték–hálózat, több 10 lakos számára bérlakás épül, berendezik a tájházat, megújul az iskola 
épülete, felépül a tűzoltószertár. 2O12-ben majd 2015-ben is  revitalizálják a faluközpontot, felújítanak 
számos községi épületet, tűzoltóautót vásárolnak. 2O13 telétő l kezdve az iskola falait termálvíz fű ti ki, 
vele egyidő ben pedig elkezdő dik a termálfürdő  felújítása, illetve új bérházak építése. A község 
láthatóan épül-szépül. Öröm Tardoskedd községén  keresztül haladni. 

Nálunk mindenki megtalálja azt a foglalkozást, ami számára kedves. Én például focizni 
szeretek. A hobbim ápolására szolgál, a község műfüves pályája valamint a stadionja. Községünk 



szülöttérő l Szikora Györgyrő l nevezték el. Gyuri bácsira nemcsak az idő sebb generáció nagyon 
büszke, hanem az ifjú focitársaknak is példaképe.  Fehér Pelének is emlegették a labdarúgók 
berkeikben, hiszen  1966-ban a barzilok elleni mérkő zésen bravúros góljának köszönhető en 
döntetlenül végző dött a meccs, ami óriási eredménynek számított.  

Tardoskedden híres, elismert szülöttbő l nincsen híján. Elismert néprajzkutató, és büszkén 
modhatom családunk rokona, Méry Margit. Népnevelő ként kezdte pályafutását, nevéhez számos 
tardoskeddi színdarab fűző dik. Munkássága során megalapozta a tardoskeddi, magyar, kulturális, népi 
életet. Mai napig aktív munkát folytatnak a néptáncosok, a község dalkörei. 

    Winter Sándor neve ismerő snek tűnhet, hiszen  a pő styéni fürdő  alapítója volt. Igen, a szegény 
zsidó családba születő , késő bb bankárként tevékenykedő  férfi szintén tardoskeddi származású.  Íróból 
sem volt hiány Tardoskedden. Morvay Gyula író, költő , műfordító is községünkben látta meg a 
napvilágot. Számos regényét lapozván, mégis a krónikájára vagyunk mi, tardoskeddiek a 
legbüszkébbek. Átfogóan írja le Tardoskedd mindennapjait, hagyományait. Az adatközlő m szerint 
nagy felháborodást váltott ki  az akkori lakosok körében a ragadványnevek, csúfnevek összefoglalója, 
családokhoz való kötése. Bizony, egyes nevek nem tűrtek nyomdafestéket, nemhogy krónikába írjuk 
azokat az utókor számára.      

Községünk történelmi kitekintő je után, kanyarodjunk vissza a fogalmazás kezdő  idézetéhez. 
Számos költő t ihletett meg a szeretett szülő falu, Morvay Gyula sem volt másként. Tardoskedd 
krónikáit lapozva, bukkantam erre az idézetre. Mi tagadás, elgondolkodtató! Gyerekként azt 
gondolom, a szülő föld nem azért érdekes, mert ott születtünk, hanem mert ott vannak a gyökereink, a 
nagyszülő k, a dédszülő k sírjai. Onnan kapjuk az alapot, a kezdeti identitásunkat, ami  a legmélyebben 
meghatároz bennünket. Ez az identitás változik az idő k során, de minél több idő t élünk a 
szülő földünkön, annál hangsúlyosabb lesz.  

Azt gondolom, a szülő földhöz való kötő dés akkor is erő s lehet, ha nem élünk az adott 
településen. Nehéz  a  szülő földtő l való elválást érzelem mentesen kezelni.  A szülő föld az, amihez  
múlt kötő dik, emlékek, családi történetek, tárgyak...  

Én szerencsésnek mondhatom magamat. A szűk családom szülő falumban, Tardoskedden lakik. 
Mint megannyi barátomnak, nekem is vannak távolélő  rokonaim. Sohasem értettem, miért könnyes 
a szemük, mikor Bonyhádról ellátogatnak hozzánk. Legutóbb nyáron, a Szent István Napok 
alkalmából gyű lt össze a nagy család. Az idő sebbek nosztalgiáztak, a régi idő kre emlékeztek. 
Elő kerültek az alma materi csínytevések, a kedves szomszédok, a régi házak... 

Hallgatva a beszélgetésüket döbbentem rá a gyökerek fontosságára. A szülő földjétő l 
eltávolodott, elsodort ember számára fontos,  hogy meg tudják mutatni, „...látod, ebbe az iskolában járt 
a nagyapád, az apád és most ebbe jársz te. Három házzal arrébb éltek a nagyszüleid, ott nő tt fel apád, 
emitt két utcával arrébb meg az anyád. A „bót“ elő tt láttam meg elő ször a nagymamádat- azonnal 
tűzbe gyulladtam.“  Ez a szülő föld igazi jelentő sége! Ideális esetben az ember szülő földje az, ahol a 
gyökerei vannak, és még ideálisabb esetben az az otthona is. Számomra a szülő föld fogalma életteret 
jelent, hol az ember születik, nevelkedik és meghal. Ez meghatározza az ember további életét. Az élet 
a világ bármely részére sodorja, a szülő hely, ahol felnevelkedett, mindig eszébe jut, ha rágondol, 
szívét melegség önti el, és vágyik vissza.     

Amikor e fogalmazást írom,  az ezévi  táborozásom jut az eszembe. Közel kétszáz táborlakóval 
Balatonon nyaraltam. Jól éreztem magamat, ám ennek ellenére mégis honvágyam volt. Amikor 
eszembe jutottak a szüleim, a szemembe könny szökkent. Az új barátok igyekeztek felejtetni, 
elhessegetni a hazavágyódásomat, de én elő ttem mindig anyukám mosolya, apukám kedvessége és 



húgom csínytevései lebegtek. Bár tudtam, hogy a pár nap gyorsan elrepül, mégis örültem, mikor 
átléptem ismét szülő falum határát. Nem véletlenül mondja a közmondás: Mindenhol jó, de legjobb 
otthon. Abban a pillanatban értettem meg a távoli rokonaimat, hogy miért is fontos a hazalátogatás, 
hogy miért visznek mindenegyes alkalommal magukkal  szülő i földet. 

Így beteljesedni látszódik Morvay Gyula idézete, miszerint: „a szülő föld akkor is szülő föld 
marad.” 
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Melléklet   

Rákóczi emlékmű- községünk legöregebb műemléke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 
Kopjafa a Szoborparkban 

 



A képen a Szent István római katolikus templom és a  régi  fiúiskola látható 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Hő sök szobra, amely az 1. és a 2. világháború  hő seinek állít emléket 

 

 

 

 

Szabadtéri Vasutas 
Park, 2012-ben 
adták át  

 

                      Szent István szobra Törley Mária alkotása 

 

 

 

 

 

 

 

 



A múlt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...és a jelen 

 

 

 

 

 

 

 


