
MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Engem vendégségbő/ hívnak
Engem vendégségbe hívnak
óh hajnal hajnal
piros szép hajnal
kibe Mária nyugovék
f ura tőbe szőleték

világ tőle terj edék

óh hajnal hajnal
áporodott szagú hajnal
meghervadt kedv ű hajnal
k ibe Mária szenvedék
áruló tőbe születék
világ tőle erjedék

engem vendégségből hívnak

vastüdőben a béklyóban
leheletem fogva tartják
hiába zárom le szemem
fáj káprá ztat e veszteglés
okosságuk megvakít
vendégségből tá vozóban

óh hajnal hajnal
te hamis esk üs hajnal
hipokrita-szagú hajnal
te embertelen
így embertelen .
ne kín ozz !
vendégségböl a kü szöbön
magamon átlépve megsegíts

méltóságom villanyágon
már nem zöldül ·k i
nem is várom
nem kívánom
te embertelen
így intenzí ven
vendégségböl
érkezetten
hazaérten
ne kínozz!

látod hívnak
a könyörgő gyökerek

Ez az utolsó kívánságom, könyörgöm, ha
eljön az ideje, ne akadályozzátok

megvalósulását .

A k ö l t ő archaikus imádságos versciklusának első részét 1981. szeptemberi számunkban k özöl
tük.
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Aszívből az ijedést
Vetettek neki gyékény ágyat
helyeztek alája kőpárnát

fene farkasaival vad oroszlánaival
eledele sütelen kása főtelen pogácsa

duruzsolnak szemforgatón
körüldongnak
fehérköpenyes darazsak

fullánkjaik belém űtik

méltóságom kilyuggatják
hogy megmentsék menthetetlen
álerkölcsük álmaguk

vedd el errül a szivrű!

az ijedést

összekap csolnak
bekapcsolnak
átkapcsolnak
rákapcsolnak

visszakapcsolnak

bekapcsolják
a kikapcsolt méltóságom

vedd el erről a szívről

az ijedést

Aki ezt az imádságot naponta háromszor elmondja,
addig míg egészséges, nem kerül a fehérköpenyes
fene farkasaifIak körmei közé. Igy bizony.
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Szavak szamárhátán
Hús a húshoz ha nem tud tapadni
vér a vérhez átütőn melegitve
csont a csonthoz zörrenéstelen
bőr a bőrhöz szeretet-simulón
'ín az inhoz szltva a ritmust

forrjon vissza
életünk
adermedésbe

szakadék fölött a Semmiben
az ingó Remény
menjen át a hídon
szavak szamárhátán
Jeruzsálemből Jerikóba
Pensier-ből Göcsejbe
Fribourgból Hévizre
az időn átlebegőn

tér fölött szökkenőn

a svájci-hévízi-göcseji
költőnek. meggyötört lehelete
kibicsaklott lelkének
bicegő vigasza

mint holdsávot a Balaton fölött
becehegyi teli pohárban
szivd fel gyógyító Nap
a szin-szalagos reményt

becehegyi üres pohárban
a kicsorbult időt

a megfeneklett teret

szlvj fel emberséges Nap
szavak szamárhátán
időburában
még időben az időbe

ments meg méltóságosan
világító Éjszaka

kegyelmes Éjszaka
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Szép hullást

Hálog hasadj meg
ha nem
hát szív te repedj meg

vér oszolj el
ha nem
hát vér te dermedj meg

élet pattanj fel
ha nem
hát halál te éledj meg

Sándor Scheiber: GENIZA STUDIES. (Hihles
heim-New York, 1981) Az ó-kairói zsinagógában a
X. század óta gyűjtötték az elrongyolódott kézira
tokat. Ez a zsinagógákban másutt is megtörtént,
de egy idő után többnyire eltemették azokat. Itt
évszázadokig gyűlt az anyag. Talán archívum Iehe
tett, minthogy Kairó a kelet és nyugat kereskedel
mének találkozója volt. A padlásteret, ahol az
anyag halmozódott, később bezárták, és csak a
XVIII. század végétől adtak hírt az ide utazók az
ismeretlen héber kéziratok sorsáról. Rés támadha
tott az elkeritő deszkákon, s a szemfülesebb uta
zók onnan vittek magukkal anyagot, seladogatták
a nagy nyugati könyvtáraknak. 1896·ban Schech
ter, a cambridge-i egyetem professzora is elutazott
Kairóba és hatalmas hajóládákban 150OOO dara
bot szállított át a cambridge-i egyetem könyvrárá
ba. A megmaradt 100OOO darab szétszóródott
Amerika és Európa jelentősebb könyvtáraiban.
Kaufmann Dávid, az Országos Rabbiképző Inté
zet korá n elhunyt tanára, szintén szerzett kb. 1000
darabot, amely ma a MTA Keleti Könyvtárában
van.

agy irányíts
ha nem
hát hozd örök hályogod

Megváltó Halál
Kegyelmes Halál
tekintetemre a szemfedöd:
a sötétség világossága
éjszaka csillag-szirmai
a végső hullásban
rózsa-lebegön

szép hul/ást
jó hullást

Kegyelmes Halál
Megváltó Halál

Scheiber Sándor professzor 1939 óta foglalkozik
a Kaufmann-genizával, és számos szöveget azono
sított s tett közzé, Átnézte a külföldi nagy geniza
gyűjteményeket is, hogya Kaufmann-féle anyagot
kiegészíthesse velük. A jelen kötet ezeknek a tanul
mányoknak a gyűjteménye. Fontos fejezetekkel
kapcsolódik a középkori zsidóság történetéhez,
bibliamagyarázatához, irodalmához és belső életé
hez. Sok vonatkozásban járul hozzá a középkori
zsidó könyvtörténethez és a prozeliták történeté
hez is. Aki a középkori zsidóság, tágabb értelem
ben a középkori társadalom történetével foglalko
zik, nem nélkülözheti a könyvet. A könyvtárak ké
zikönyvei kőzt van a helye.

Hisszük, hogy Scheiber Sándor professzor ta
nulmányaiból további kötet jelenik majd meg.
Nyilván ebben kap majd helyet az a dolgozat is,
amely a Magyar Könyvszemle 1982/2. számában
jelent meg, a Ben Szira (Sirák fia) egy eddig hiány
zó és ismeretlen héber lapját tartalmazza.

Sz. J.
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