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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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