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Tardos hősei és áldozatai a két világháborúban
Január 19-én Tatán, a Helyőrségi Klubban, a Magyar Kultúra
Napjához kapcsolódó rendezvény keretében mutatták be Dr.
Bártfai Ilona és Motil László címben jelzett könyvét. A szerzőkön
kívül részt vett az eseményen Csabán Béla, a község
polgármestere, Sóvágó Gyuláné, nyugalmazott középiskolai
tanár, a házigazda intézmény képviselője, szép számú tardosi és
más érdeklődő.
A termet zsúfolásig megtöltő, jobbára az idősebb nemzedék
képviselőit a Helyőrségi Klub vezetője köszöntötte, majd Csabán
Béla polgármester mondta el bevezető gondolatait. Ennek során
hangsúlyozta: minden közösség számára legyen nagyon fontos a
hagyományőrzés. Tudnunk kell kik vagyunk, aminek
megismeréséhez a múlt idők emlékezete is hozzásegít.
A hagyományőrzés kulcsfigurája Tardoson Motil László, akinek
nevéhez a társszerzőkkel megírt Tardos Helytörténeti Füzetek
sorozat hét kötete és sok egyéb, a faluért, a közért végzett munka
fűződik. Laci bácsi, - a falu díszpolgára -, életében mindig
mindent mozdított: ha kellett labdarúgó, majd edző volt, ha
kellett kiállítást rendezett a helyi történéseket megörökítő
fotókból, mindig példát mutatott lokálpatriotizmusból, a
Tardosért tenni akarásból és tenni tudásból. Legújabb munkája, a polgármester szerint is - túlmutat a falu határain. Mert bár
elsősorban a tardosiak számára fontos a kötet mondanivalója, ám
dr. Bártfai Ilona kiváló szerkesztői munkája nyomán a gyűjtött
anyagból történelemtanári alapossággal és érzelemmel megírt,
élvezetesen olvasható könyv lett, ami a magyar érzésvilágot is
tükrözi.
Motil László személyes hangvételű vallomásában az őt inspiráló
körülményekről, az ötlettől e kötete megvalósításáig terjedő útról,
a könyv néhány kulisszatitkáról szólt.
A Tardos hősei és áldozatai című könyvet részletesen Sóvágó
Gyuláné, a szerzőtárs dr. Bártfai Ilona kolléga- és barátnője
mutatta be a közönségnek. Beszélt a szerző korábbi műveiről,
elsősorban említette a Tata katonái című kötetet, ami mintegy
megelőlegezte az e könyv gondozására, szerkesztésére,
szövegezésére szóló felkérést. Az ajánló részletesen bemutatta a
könyv szerkezetét, beosztását. Beszélt a felhasznált források
személyes jellegéről, ami által az olvasó többé soha nem gondol
úgy e megrázó és tragikus történelmi eseményekre, mint

tankönyvi, vagy lexikon szövegekre. A falu 20. százada első
felének megrendítő krónikája érzékletesen láttatja az események
sodrában, a két vérzivatarban "csetlő-botló, a kiszolgáltatott, az
esendő, vagy épp a felülkerekedő a mindig küzdő egyes
embert…"
Dr. Bártfai Ilona hozzászólásában megköszönte mindazt a sok
segítséget, amit a 160, a műben szereplő személy családjától az
anyaggyűjtés során kaptak. Nagy értéknek nevezte, hogy sok
falusi közreműködésével állt össze a könyv. Köszönet illeti,
-mondta- a szakértelmükkel segítőket is. Tegyük hozzá az ő
kitartó munkája és szakértelme nélkül sem jöhetett volna létre ez a
mementó. Közben derült ki, hogy egyéb, új dokumentumok is
vannak, ami majd megalapozza egy új, bővített kiadás igényét.
A könyv által ébresztett gondolatok, kötetlen beszélgetés,
személyes élmények, dedikálás zárta a tartalmas könyvbemutató
délutánt.
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