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Egy könyv értékét egyebek mellett a tartalom, esztétikum és a gondolatébresztés adja. 

Milyen gondolatokat ébresztett bennem? 

Érdeklődéssel vettem kezembe a könyvet, annál inkább, mert az előző kötetet is 

tanulmányozhattam. Ezen átdolgozott kiadás érdekfeszítő, komplex, némelyik eleme lenyűgöző 

(pl. az önéletrajzi ihletésű esszé bevezető). 

Monografikus tanulmány, összetettségében – számomra – új megvilágítását adja a békéscsabai 

zsidóság történetének. Egyes részterületek tényei „ahá” élményt adhatnak az olvasóknak - 

személy szerint nekem is vannak tapasztalataim az okányi zsidóság deportálásáról -, de így 

komplexitásában úgy gondolom, hogy hiánypótló a könyv tartalma. Elolvasva, a békéscsabai 

zsidósággal kapcsolatos tudásunk elmélyül, reálisabbá válik. Morálisan befolyásol a könyv, mert 

ismerteti a zsidóság által létrehozott értékeket – melyről gyakran megfeledkezünk - ezzel 

hozzájárul a politikai nézetek befolyásolásához, vagyis az antiszemitizmus és egyéb negatív 

izmusok leküzdéséhez. 

A könyvet szívesen veszi az ember a kezébe, mert esztétikailag ízléses, jól szerkesztett, könnyen 

áttekinthető. 

Fontos dolog, hogy hozzájárul a szerző a múlt értékeinek megőrzéséhez, sok tényt és 

hozzákapcsolódó összefüggést ismertet, hatalmas szakirodalomra támaszkodva. Ez azért is fontos, 

mert vitathatatlan tényeket is igyekeznek adott esetben, országunkban cáfolni. A könyv akkor éri 

el célját, ha minél többen olvassák – veszély fennáll, hogy bizonyos csoportokhoz, rétegekhez 

nem jut el a könyv. 

Ezért fontosnak tartom a könyv tudományos anyagának felhasználást a mindennapi praktikumban. 

A tudatformálásnak, befolyásolásnak ez elengedhetetlen feltétele, különösen napjainkban, amikor 

a „Gutenberg-galaxis” nem népszerű a mindennapokban.  

Ennek sok lehetősége van, pl. szakdolgozatírás, pályázatok írása, közoktatásban, felsőoktatásban 

felhasználás, konferenciákon, vitafórumokon hasznosítás. Szervezetünk e témakörben pályázati 

lehetőséggel élt felhasználva a Tanárnő tapasztalatát, segítségét. 

A könyv szubjektív bevezetője alapján: a szerző sem genetikailag, sem vallási szempontból nem 

tartozik a zsidóság soraiban. Hogy mégis vállalkozott a feladat ellátására – úgy gondolom -, hogy 

ennek érzelmi, multikulturális életút, tapasztalat, a valóság feltárásának, megismertetésének vágya 

és morális okai vannak.  

A szerző tisztességes tényfeltárása, általánosítása nagy értéke a könyvnek, amire most szép példát 

találtam. 

Mindez a könyv hitelességét tovább erősíti. Engem gazdagított. Köszönöm. 
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