
SCHEIBER SÁNDORRAL

Háromszor találkoztunk, amíg sor került erre
a beszélgetésre. Először a Rabbiképző Intézet
direktori szobájában, napi feladatokkal zsú
folt hivatali időben, délelőtt tizenegykor. EI
kérte irásban is megfogalmazott kérdéseimet.
hogy odahaza alaposan áttanulmányozhassa
őket; nem akar hevenyészett, felületes vála
szokat adni- mondta.

- Egyébként sem vagyok jó interjúalany
fűzte hozzá-, nem is igen szoktam kötélnek

állni. De a Vigilia magas szinvonala. hallatlan
nyitottsága lefegyverzett. Az az őszinte part
neri hozzáállás, ahogy az ateistákkal vagy a
más vallású tudósokkal, művészekkel szót ért
és vitatkozik, komoly eredmény s óriási tekin
télyt kölcsönöz alapnak.

Második alkalommal, amikor ismét hivata
lában kerestem fel, már elolvasta a kérdéseket.
Rezignáltan fogadott.

- Nézze, a kifejezetten tudományos jellegü
és az általános emberi vonatkozású témákban
elmondom a véleményemet, de a teológiát
hagyjuk a szakemberekre.

Egyetértettünk. Így került sor harmadik ta
lálkozónkra, immár a lakásán, a K ülső-J ó
zsefváros egyik megviselt bérházában. Dolgo
zószobájába lépve először a hatalmas tölgyfa
könyvespolcon akadt meg a szemern. Főúri

kastélyokban állhattak ilyen szépen faragott.
stilusos könyvállványok. Mint kiderült. Schei
ber Sándor 1945 tavaszán találta a polcot
- elemeire szed ve a szomszédos Teleki téren.
Hazahozta, összeszerelte a szeba disze az
óta.

A felszabadulás fordulópontja többször is szó
ba került beszélgetésünk során. Nem sokkal
előtte, 1944 szilveszterén gyilkolták meg édes
anyját a nyilasok; 45 tavaszán kezdte tanári
munkáját a Rabbiképző Intézetben. Számára
- és a magyar zsidóság számára 1945-ben
kezdődött, történelmi léptékkel mérve is, az
igazán-szabad élet.

- A nácizmus okozta döhhencth/flj{olocsúdm
Adorno azt állította, hog» Auschwitz után IICI/7

lehet töhh,; versct irni. Pilinsrk r Jállos szcrint

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

- egész koltészete ezt tanúsitja --nem lehet már
úgy verset irni, mint annak előtte, a borzalom
nak he kell épülnie a sejtjeinkbe, hogy még egy
szer Ile istnétládhcssen meg. S lehet-e hinni
Auschwitz, Dachau, Buchenwald pokla után?
A zsidoságot oly sok megpróbáltatás, szenvedés
érte a ll. világháború előtt és alatt, hOKY ez a
kérdcs természetszerűen fölmerül az emberben ..
Kadlccova, a csehszlovák egyházügyi hivatal
egykori elnöke a Paulus Gesellschaft emlékeze
tes összejövetflén, a hatvanas években a keresz
tény marxista párbeszéd nyitoűlésén azzal
kezdte beszédét, hogy ő mélven hivő zsidó volt,
dc a lágerben elvesztette a hitét . . .

Az irodalomban, különösen Amerikában,
gyakori ez a téma. Főleg amióta a televízió be
mutatta a négyrészes Holocaust cimű filmet.
Óriási az érdeklődés, pró és kontra jelennek
meg a kűlönböző alapállású könyvek, tanul
mányok. A Judaism című zsidó folyóirat ez évi
első számában két idevágó könyvet ismertet.
Az egyiknek a szerzője Berkovicz, s a címe: Is
tenne/ a pokolban, A másikat egy bizonyos
Brenner írta: /-lit és kételkedés a Holocaust túl
é/ifihen. Ebben van egy statisztika, mely sze
rint a vallásos zsidók 48 százaléka megtartotta
hitét a haláltábor után is. Ez az arány persze
országonként, társadalmi csoportonként vál
tozó, hol magasabb, hol alacsonyabb.

Dc annak, aki megélte a szörnyűségeket,

nincs szüksége felmérésekre. Emlékszem, en
gem 1945 nagy ünnepein, tehát Újévkor és az
Engesztelő napján meghívtak Pécsre prédikál
ni, olyan kőzősségbe, ahová az életben maradt
zsidóknak is csupán a töredéke tért vissza. Az
ottani elöljáró azt kérte tőlem, hogy jól mos
sam meg a hivek fejét, mert nem járnak temp
lomba. "Ha erre van szükség, akkor nem al
kalmas személyhez folyamodtak, én erre nem
vagyok képes feleltem.- Nekem magamnak
is éles dialógusom van Istenne!. Édesanyámat,
az ártatlan, tiszta asszonyt megölték; ezt, ha
az eszemmel esetleg belatom is, a szívemmel
nem tudom Isten akarataként elfogadni. Csak
azt igérhetern, hogy a saját problémáirnat és a
mások problémáit viszem a szószékre." Ma is
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hiszem, hogy helyesen cselekedtem. A hit gya
korta együtt jár a kétkedéssel, gondolom,
nemcsak a zsidóknál, a keresztényeknél is.

- Csakhogy a keresztényeket nem érték
olyan fizikai és lelki megrázkódtatások, mint a
zsidókat . . , A két vallás közti választóvonalat
egyébként Jézus húzta vagy húzza meg. Érde
kelne, milyen nézetek élnek a modern zsidó gon
dolkodákban Jézus alakjáról? A zsidó teológiá
ban ·az utóbbi években megélénkült a figyelem
Jézus személye és tanítása iránt. Sok zsidó val/
ja. hogy: nem hiszek őbenne, messiási voltában,
de hiszek abban, amit tanított . . .

- Az első zsidó tudós, aki Jézusról írt, Jo
seph Klausner volt, a jeruzsálemi Héber Egye
tem történész professzora. Héberül írta meg a
könyvet, de később számos nyelvre lefordítot
ták, magyarra is. A magyar kíadásból, sajnos,
hiányzik a tudományos dokumentáció. Klaus
nert heves támadások érték zsidó részről, ami
ért ő Jézusról pozitív értelemben mert nyilat
kozni, s több tekintetben is mellette voksolt.
Ma ez már általános, jó példa rá Vermes Géza
könyve, a Jézus, a zsidó. Történeti bizonyíté
kok hiányában sem kétséges, hogy Jézus élt.
A hagyomány nagyon makacs, erős - és na
gyon megbízható. Ahogyan Mózes létezéséről

sincs tudományos bizonyítékunk; de a Mózes
öt könyvében és a későbbi iratokban lefekte
tett hagyomány valódiságában nem lehet ké
telkednünk. Már korábban bizonyítást nyert,
hogy mindazt, amit az evangéliumok Jézus ta
nításaként közölnek, igazolni lehet a zsidó iro
dalomból. Strack és Billerbeck ötkötetes ma
gyarázatot írtak az Újszövetséghez Kommen
tár az Újtestaméntumhoz a Talmudból és a
Midrásból címmel. Kimutatták, hogy Jézus
minden fordulatához, tételéhez megfelelő pár
huzam található a hagyományos irodalom
ban, tanításai tehát tagadhatatlanul mutatják
zsidó származását és létét. Ezt egyébként
1894-ben írt doktori disszertációjában már
Helier Bernát is érintette. Az evangéliumi para
bola viszonya az aggádához című dolgozatában
néhány példázatáról bizonyította, hogy szinte
minden ízükben zsidó forrásból erednek.

- Jézus zsidó származása, tanításainak egye
temes etikai értéke talán közelebb visz bennűn

ket a párbeszédhez, amely nemcsak hivők és
ateisták, katolikusok és protestánsok, hanem
keresztények és zsidók között is felette kivana
tosésfontos. Vannak-e esélyei, sha igen, melyek
a kilátásai ennek a dialágusnak?
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- Engedje meg, hogy erre nagyon röviden
válaszoljak. Én nem bízom pusztán a párbe
szédben - semmilyen téren. Vajon meggyőz

zük-e egymást saját érveink igazságáról? Bebi
zonyítjuk-e a másiknak, hogy amit állít, képte
lenség? .. Szerintem nem párbeszédre van
szükség, hanem tettekre. Hadd említsek példa
ként egy szent embert, aki nézetem szerint a
legtöbbet tette a katolikus egyház vallási, er
kölcsi, politikai nyitásáért : XXIII. János pá
pát. Kivételes egyéniség volt, szerénységével,
emberségével, a tett erejébe vetett bizodalmá
val Jézus hű tanítványának bizonyult. Ha va
laki, ő igazán tudta, hogy a dialógus kevés, a
változtatni és változni akaráshoz cselekedetek
kellenek.

- Én úgy gondolom, hogy a párbeszéd is lehet
tett. hiszen egymás szándékainak megismeré
sét. társadalmi, emberi közeledésünket szolgál
ja. Persze nem szabad, hogy szócsépléssé fajul
jon ... Talán nem tévedek, ha azt mondom,
hogy a dialógus egy nélkülözhetetlen formájá
ból, a tettekre, a munkára épülő szakmai kap
csolatokból alakult ki az Ön barátsága is a
nemrég elhunyt néprajzkutatoval, Bálint Sán
dorral.

- Barátságunk 1945-ből datálódik, LőW Im
mánuel tiszteletében találkoztunk. Bálint Sán
dor utolsó nagy könyvében, A szögedi nemzet
ben vall róla, magasra értékelve zsidó folklo
risztikus munkásságát. Az általam szerkesztett
s 1947-ben megjelent Lőw-ernlékkönyvről a
Tiszatáj-ban írt tanulmányt, amelyet A hagyo
mány szolgálatában című posztumusz kötetébe
is felvett. Így kezdődött, s a vallási néprajzzal
folytatódott. Ö már 1938-ban könyvet írt eb
ben a tárgykörben, majd kőzreadta a Kará
csony. húsvét. pünkösd és az Ünnepi kalendári
um cimű, felfedezésszámba menő nagy tanul
mányait. Az egyes témákban hosszas levele
zést folytattunk, hiszen igen sok keresztény
ünnepi formának zsidó eredete van. Bevallom,
én is törtem a fejem egy hasonló vállalkozá
son, meg akartam írni a magyarországi zsidó
néprajz történetét, de ez a tervem meghiúsult;
széttördeltem magam, nem voltam olyan ki
tartó, mint Bálint Sándor. Az ő hiánya a nép
rajztudományban - pótolhatatlan. Könyveit
évszázadokig fogják forgatni, s ha lefordítják
néhányalapnyelvre, hamarosan kézikönyvvé
válnak világszerte.



- A tudós és személyisége nehezen választha
tó ketté. Mégis, hadd kérdezzem meg: milyen
nek ismerte meg őt mint embert?

- A legtisztább jellemnek. Nem volt kétes
gondolata sem, nemhogy cselekedete. Az el
lenségeit sem tudta gyűlölni. Pedig voltak el
lenségei, ki tudja miért és honnan. De ő senki
nek soha nem ártott. Azt hiszem, a halála nap
ján kezdték őt igazán felfedezni és értékelni,
akkor döbbentek rá az ellenlábasai és irigyei,
hogy amit alkotott: monumentális. Mert hitt
benne, értett hozzá - és mert semmilyen csábí
tás, riogatás nem térítette el kitűzött céljaitól.

- Professzor úr is említette, hogy kutatási te
rülete ebben-abban érintkezett a Bálint Sándo
réval. Már az 1930-as években irt etnográjiai
tanulmányokai. ugyanakkor behatóan foglalko
zott orientalisztikával, kultúrtörténettel, iroda
lomtörténettel is. Eddigi életművének foglalata
a Folklór és tárgytörténet cimű kétkötetes
munka, amelyben bibliai témákról, középkori
meseelemekrő/, zsidó népszokásokról adfolklo
risztikus magyarázatot, a tárgyatörténeti moti
vumok vizsgálata során pedig Sztárai Mihálytól
KissJozsefig, Bornemisza Pétertől József Atti
láig elemzi irodalmunk biblikus vonatkozásait.
Min dolgozik most, folytatja-e az említett mun
kát?

- Engem mindig egyenlő intenzitással érde
kelt a magyar irodalom és a magyar kultúra,
másrészt a zsidó irodalom és a zsidó kultúra.
Ezek egymásra hatásának, találkozásának ku
tatásából születtek az én dolgozataim. Fontos
nak tartom, hogy egy tudós több, de legalább
két területet behatóan ismerjen; csak így, az
összefüggések tanulmányozása révén alkothat
jelentőset. Foglalkoztatott, hogy különböző

korokban az írók, gondolkodók hogyan értel
mezték a Bibliát. Meséket, mondákat, anek
dotákat, példabeszédeket vizsgáltam, mert
ezek többnyire a két kultúra határmezsgyején
születnek. Persze nem mindegy, hogy az em
ber miként nyúl az anyaghoz és mit hoz ki be
lőle. Folklór és tárgytörténet című könyvem
megjelenése, 1974 óta is ezt a munkát folyta
tom. Több iró műveit elemeztem, köztük zsi
dó írókat is, abból a szempontból, hogyan je
lenítik meg a biblikus témákat írásaikban.
Foglalkoztam Ujvári Péter munkásságának
zsidó folklorisztikus vonatkozásával ; a Ma
gyar Izraeliták Országos Képviseletének idei
Évkönyvében hosszú tanulmányt közöltem
Kaczér Illés és a zsidó folklór kapcsolatáról.

Ujvári nevét ma már kevesen ismerik, holott
korábban roppant olvasott volt, hívei zsidó
Mikszáthnak nevezték. Nem tudom, Mik
száth mit szólt volna ehhez a titulushoz ...
Kaczér Illés neve kevésbé élt a köztudatban, ő
korán kivándorolt, előbb Csehszlovákiába,
Romániába, Angliába, majd Izraelben telepe
dett le. Zömmel ott jelentek meg regényei is,
köztük az a tetralógia, amelyben egy zsidó
család életét kíséri nyomon a reformkor Ma
gyarországán; ennek a regénynek szinte min
den lapján találunk érdekes zsidó néprajzi ele
meket.

A közeljövőben Olaszországba utazom, mi
re ez az interjú napvilágot lát, már megtartot
tam előadásomatszázadunk néhány zsidó író
jának folklorisztikus jegyeiről. Hatvany Lajos,
Fényes Samu, Pap Károly, Láng György és
Kálmán Márta munkásságát igyekszem be
mutatni. Kálmán Márta könyve az idei
könyvhéten jelent meg, a századelő kassai zsi
dóságának életét ábrázolja igen érzékletesen.
Ha megélem, ebből az anyagból, a XX. száza
di magyar irodalom zsidó folklór-anyagából
kerekedik majd ki a Folklór és tárgytörténet
harmadik kötete.

Legalább hasonló intenzitással foglalkoztat
a Geniza is. Kairóban. egy X. századi zsinagó
gában gyűjtötték az elrongyolódott héber kéz
iratokat és nyomtatványokat, századokon át
gyűlt az anyag, majd hosszú ideig érintetlenül
hevert egy befalazott padlástérben. A XVIII
XIX. század folyamán több utazó hirt adott
erről az értékes gyűjteményről, néhány darab
ját el is juttatták az európai könyvtárakba. Az
igazi fölfedezés azonban 1896-ban történt,
amikor Schechtner Salamon, a cambridge-i
egyetem posztbiblikus irodalomtanára az
anyag nagy részét magával vitte Angliába, s
kiderítette, hogy jó negyedmillió héber kéz
irattöredéket rejt az a bizonyos padlás. Ebből
csaknem kétszázezer Cambridge-be került.
Ezekből a kéziratokból ismertük meg Paleszti
na középkori történetét, elfeledett krónikáso
kat, a középkori héber költészetet, jelentős

szerzők, Májmonidész és Juda Halévi eredeti
kéziratait. A pesti rabbi képző tanára, Kauf
mann Dávid maga is járt Kairóban s mintegy
ezer kéziratot magával hozott, ez most a
könyvtárával és egész hagyatékával együtt a
Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyűj

teményének birtokában van. Velük foglalko
zam 1939 óta. Volumen ét tekintve nem túl
nagy anyag, tartalmilag azonban rendkívül ér
dekes. Külföldön - Angliában, Franciaország-
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ban, a Szovjetunióban, az Egyesült Államok
ban - járva mindig izgatott, megtalálhatom-e
a Kaufmann-töredék kiegészítő darabjait, S ez
sokszor sikerült. Van olyan kézirat, amelynek
egyik lapja Budapesten van, a másik London
ban, a harmadik Oxfordban, a negyedik Le
ningrádban, és igy tovább. Erről a kutatásról
tavaly jelent meg könyvem Geniza Studies
címmel Hild~sheimben, illetve New Yorkban.
Hétszáz lap, s minden szöveg adalék a közép
kor zsidó gondolkodásához, történetéhez,
néprajzához. könyvkultúrájához, az áttérések-.
hez.

- A zsidók keresztény hitre való áttérésére
céloz?

- Fordítva: a keresztények áttérésére a zsi
dó vallásra. Volt egy korszak, a XII-XIII. szá
zad táján, amikor a Biblia és a héber nyelv re
neszánsza miatt s a keresztes hadjáratok okoz
ta kiábrándultság folytán európai kereszté
nyek - köztük klerikusok - tömegesen tértek
át a zsidó hitre.

- Az imént modern zsidó irók nevét említette,
s ez feltételezhetően azt jelenti, hogy létezik
nem héber nyelvű zsidó szépirodalom is. Érde
kes módon épp századunkban jó néhány katoli
kus vallású irá tiltakozott az ellen, hogy őt ka
tolikus írónak nevezzék ; Pilinszky János egye
nesen azt mondta, hogy ő nem kaiolikus költő,

hanem költő és katolíkus - a kettő közölt nagy'
a különbség. Zelk Zoltán mondta egy interjúnk
kapcsán, hogy ő elsősorban magyar költő, de
zsidó ember. Ön szerint beszélhetünk-e zsidó,
katolikus, protestáns irodalomról, vagy - meg
különböztető jegyeket keresve - elégedjünk
meg, függetlenül a szerző és a mű világnézeti
alapállásától, az írás immanens esztétikai mér
téivel?

- A művek tárgyánál fogva szerintem igenis
beszélnünk kell zsidó vagy keresztény iroda
lomról. Ha egy Író, teszem azt, katolikus, és a
katolicizmus egyes eszmei vagy gyakorlati je
lenségeit ábrázolja, akkor katolikus irodalmat
művel. Legyen akár a lehető legkritikusabb sa
ját vallásával, egyházával szemben. Móricz
Zsigmond például kifejezetten igényelte, hogy
a zsidó irók a zsidó élettel foglalkozzanak,
mert azt ők ismerik a legjobban. Kiss József
nem a balladáival alkotott maradandót. ha
nem azáltal, hogy hitelesen bemutatta azt a
zsidó világot, amelyből származott. amelyben
élt. Hatvany Lajos megkeresztelkedett, sőt egy
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ízben odanyilatkozott. hogy minden zsidónak
ezt az utat kell követnie érvényesülése, gyer
mekei akadálytalan előrejutásaérdekében. De
nagy családregényében az Urak és emberek
ben hallatlan éleslátással, néprajzi elemek fel
használásával Írta le a' korabeli zsidó életet, s
ettől igazán jó, zamatos ez a könyv. Így válik
cáfolatává annak az elhamarkodott ifjúkori
nyilatkozatnak . . . Pilinszky költészetéből

annyira árad a katolicizmus szelleme. hogy
szerintem feltétlenül kijár neki a katolikus köl
tő cím, még ha ő maga ezt nem tartaná is lé
nyegesnek vagy pontosnak. Ezzel nem degra
dáljuk. csupán jellemezzük a művészetét.

- Az Országos Rabbiképző Intézet, amely
nek Ön évtizedek óta igazgatoja. egyedülálló in
tézmény Kelet-Európában. Kérem, mutassa be
olvasóinknak az intézmény múltját , jelenlegi fe
lépítését, működését . . .

- Intézetünk 1877. október 4-én nyilt meg,
tehát az idén múlt 105 esztendős. Egy nagy
áramlat konkrét lecsapódása volt a rabbikép
ző alapítása: szerte Európában és Ameriká
ban évtizedek óta szorgalmazta a zsidó szelle
mi vezető réteg. hogy a hivősereg művelt rab
bikat kapjon. Olyanokat. akik ismerik a törté
nelmet, járatosak a kor szak- és szépiroImá
ban, a tudományokban, s doktori címet visel
nek. A budapesti intézet szerenesésnek mond
ható abból a szempontból, hogy zömmel fiatal
tanárokat választott, akik később a világ élen
járó zsidó tudósai lettek. Bacher Vilmos akkor
volt 27 éves, később ő lett a Biblia és az aggá
da. tehát a zsidó folklór legjobb ismerője a vi
lágon. Kaujinann Dávid 25 esztendősen érke
zett Morvaországból Pestre, máig őt tartjuk a
zsidó tudomány egyik legzseniálisabb kutató-

. jának. Zsidó családtörténettel, epigráfiával,
művészettörténettel foglalkozott, s szinte min
den területen jelentős eredményeket ért el. De
később. már a mi tanítványaink közt is akad
nak nagy nevek: Blau Lajos, akinek számos
monográfiájajelent meg óhéber könyv, a zsidó
bűvészet tárgyköréből, vagy éppen a házasság
felbontás és a válólevél történetéről. Nálunk
tanított Guttmann Mihály, ő később a Héber
Egyetem első Talmud-professzora lett s egy
maga kezdett bele egy nagyszabású Talmud
enciklopédiába, de csak a negyedik kötetig ju
tott el. Természetesen az egész Talmudot ki
jegyzetelte, cédulái azonban a német megszál
lás alatt megsemmisültek. Heller Bernát kitű

nő arabista volt, emellett a zsidó és a magyar



néprajzt udom án yt egyforma sza kértelemmel
művelte .

Egy tudo mán yo s intézet ra ngját a hallgat ók
és a tanárok egyűtt adjá k meg. Itt , Pesteri,
mindig kényesek voltunk az oktatás és a ku ta
tás magas szinvonal ára. Amikor 70 éves volt
az intézet, a nemrég elhunyt Gerhord Schá íem,
a kab bala-t udo rnány megalapítója azt írta üd
vözlő levelében, hogy amíg meg nem nyi to tták
a Héber Egyetemet, addíg a pesti rabbíképző

vo lt a héber egyetem. Testv érint ézeteink. a bé
csi, a berli ni , a bor oszlói, a varsói rabbiképző

mind elpusztu lt, csa k a bu dapesti támadt fel
I945-ben, legalább is itt , K ő z é p-Kel et-E ur óp á 

ban. '

- A világháború alat t mennyi ideig sz űnetelt

a k épzés?

- 1944. már cius 19-én kényszerültünk be
zárni az int ézetet. A németek nek céljuk volt az
épülettel, itt akarták bere ndezn i az e lső ma
gyarországi koce ntrációs tábort. Már a meg- :

. szá llás napj án hat almas ra bszá llító a utó k hoz
ták a pro minens zsidókat : gy árosokat . bank á
rakat, új ságírókat, ügyvédeker. de végül nem
tartottá k itt őket, han em tovább vitt ék a már
kész lágerek be . A' megszállás hónapj ai a latt'
húszezer ember hull ám zott át a rabbi képzőn

- a ha lá l felé. Eichmann t rop pantu l érdekelték
a hébe r és judaisztikus m űvek , el akarta szállí
tatni a könyvtárat Németországba, de már ké
sőn fogott a terv rncgval ósitásához, csak a tör
téneti szak egy részét sikerült elvitetnic . Tájé
kozott ember volt , mert az int ézetben fellelhe
tő értékes tö rténeti könyveket ka parintotta
meg . Mi volt a célja vele? Zsidókutató intéze
tet k ívánt alapítani, s ehhe z a magyar zsidóság
tö rténetére is szüksége volt .

A z intézet 1945 ta vaszán nyílt meg újra, én
1950-ben veit em át az igazgatói posztot. Mi-

vel, mint emlí te ttem, a többi kelet-európai in
tézet elpusztult, m űk őd é si területünk kibő

vült. Jelenl eg a Szovjetuniób ól, Csehszlováki
ábó l, Kelet-Németországból és Bulgáriából is
vannak növend ékeink . A hallgatók száma
hú sz, a képzési idő hat és fél év.•Azelőtt volt
a lsó tanfo lyamunk, ami gimnáziumi érettségit
adott; most csak a teológiai stúdium folyik , az
előbbi okta tás funk cióját a Zsidó Gimnázium
vett e át. A miénken kívül Európában még
négy rabbiképző működik : egy-egy Francia
országban és Olaszor szágban, Angliában pe
dig kettő, egy kon zervatív és egy reform. '

. A pesti inté zet felel ő ss ége ennek megfelelően

óriás i, de helyt kell állnunk, tartanunk, vagy
ha lehet, emelnünk kell az eddigi színvonalat
- elmélyíteni a hagyományok, a zsidó iroda
lom , de különö sen a Szentírás ismeretét.

A Szen/ írás mindhárom beszélgetésünkön
szóba keriilt . Bibliai idézett el - Izajás könyvé
nek egyik passzusával - felelt Scheiber profesz
szor arra a kérdésemre is, vajon a zsidóság mi
k orra várja és hogyan k épzeli a M essiás e/jöve
telét. ,,Az már a béke ideje lesz - mondta. 
A vessző, amely Izáj törzsökéből f ak ad, nem
aszerint ítél majd. amit lát és hall. hanem igaz
ságot szalg áltat az alacsony sorúaknak, m élt á
nyos ítéletet hoz a föld szegényeinek . Akkor
egyiitt lak ík a farkas a báránnyal, és a párduc
együtt tanyá zik a gödölyé vel. A csecsemő nyu
godtan já tszadozhat a viperafé szeknél, s az ás
piskígyó üregébe is bedughatja a kezét . Sehol ,
nem ártanak és nem pusztítanak. mert a föld
úgy tele lesz az Úr ismeretével. mint ahogy be
töltik a vizek a tengert . . . Szerintem , szerin
tiink <n ézzen körü l a világban - ez az idii még
nem érk ezett el."

BÁLIN T B. ANDRÁ S




