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 „Én nem vagyok nagy tudós, csak egyedül maradtam” – mondta szerényen Scheiber Sándor 

70 éves születésnapi ünnepségén.3 Szerénységében és elkeseredésében nem volt igaza. 

Nem csak azért, mert egy 1708 tételt számláló tudományos és irodalmi munkásság igazolja 

ennek az ellenkezőjét. Melyben ugyan monográfia jellegű nagy írásmű nem található – amiért 
ő maga is kesergett – ám gyűjteményes köteteinek írásai olyan részletekbe menő elemzéseket 
adnak, amit egy monográfia soha sem vállalhatna fel. A negyvennégy publikált könyv szintén 

alkotó szellemének nagyságát mutatja fel, s írásai a magyaron kívül ivrit, angol, német és 
francia nyelven olvashatók. De ezt a szerénységet cáfolja meg a számtalan külföldi elismerés, 

a díszdoktorátusok sora, a címzetes egyetemi tanári címek adományozásai, és, ha talán 
fogcsikorgatva is, későn és nehezen, de végül az MTA által megadott doktori címe is. 

Ugyanakkor nem lett igaza elijáhúi/illési panaszában sem, mert bár, ahogyan a próféta, 

Scheiber is átélte, hogy nagyon buzgolkodása ellenére lerombolták az oltárokat, a prófétákat 
is megölték fegyverrel, és még Izrael fiai is elhagyták az Örökkévaló szövetségét: „Egyedül 

én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.” Mégis ezzel szemben, ahogy a 
prófétának az Örökkévaló felmutatott hétezer embert, „minden térdet, amely nem hajolt meg a 
Baál előtt és minden szájat, amely nem csókolta meg azt.” (Királyok I. 19,18). Úgy Scheiber 

is átélte mindezt, hogy már csak kevesen, de vannak, akik hallgatják a prófétai szót, vannak, 
akik hallgatják a tanítást. És ha csak ennek az évnek a Scheiber eseményeire, az azon 

megszólalókra, vagy a mai nap itt összegyűltekre tekintünk, mondhatjuk, hogy a prófétai szó 
magvetés volt, a tanítás értő fülekre talált. 

Abban azonban igaza volt, hogy a hebraica és judaica nemzetközi szintű művelésében 

egyedül maradt a 20. század második felének Magyarországán. Egyedülisége az előbb 
elmondottakhoz kapcsolva abban is megmutatkozik, amint az Hidvégi Máté 

megfogalmazásában már elhangzott: „minden, ami 90 óta történt, Scheiberből nőtt ki.” 
Igazolva látszik ez abból is, hogy a Scheiber által a háború után megfogalmazott „Zsidó 
tudományos tennivalók Magyarországon” programadó írás4 az 1988 szeptemberében újra 

útjára indított Múlt és Jövő első, még „antológiának” nevezett számában Raj Tamás 
újrafogalmazásában és értékelésében ismét megjelenik.5 Hasonlóan az 1988 decemberében 

megalakult MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának első értesítője a saját program meghirdetése 
végén, mintegy kadenciaként Scheiber ugyanezen témában 1952-ben a MIOK közgyűlésén 
elmondott kéziratban fennmaradt beszédét adja közre.6 

Ennek köszönhetően állok én is most Önök előtt. Személyesen mint a Kutatócsoport által 
támogatott ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék első végzettje, és akár mint a Múlt 

és Jövő alkalmi munkatársa. Ugyanakkor hivatalosan is, mint a javarészt Scheiber 
tanítványokból, tisztelőkből összeállt Magyar Hebraisztikai Társaság alapító tagja, jelenlegi 
elnöke. A társaság tagjainak jó része a scheiberi örökség folytatója, esetenként az általa feltárt 

meglévő kutatási hiátusok betöltésén fáradozó kolléga. Ugyanakkor ez egy olyan szerveződés 
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is, mely lehetőséget biztosít vallási meggyőződéstől függetlenül közösen megtartani, művelni 

és továbbvinni a Scheiber által a magyar tudományosságba emelt hebraisztikát. 

Hogy mennyire nem tudjuk megkerülni Scheibert, a hebraisztika legkülönbözőbb területein, 

arra engedjék meg, hogy egy személyes példát hozzak. Néhány évvel ezelőtt társaságunk 
alelnökével, Xeravits Gézával közösen szervezett nemzetközi konferencia sorozatunk egyik 
témája Ben Szira könyve volt. Ennek a korai zsidó írásnak a szövegét a Schechter-féle geniza-

publikációkig csupán görög fordításban ismerték. Schechter és kutatótársai 1900-ig, négy év 
alatt, majd 1931-ben összesen öt kézirat töredékeit találták meg. Majd a holt-tengeri lelet 

együttesből is előkerült három szöveg. Végül a geniza-leletek első beazonosítását követően 
majd 100 évvel, 1982-ben éppen Scheiber publikált kettő, az oxfordi kutatásai során talált 
Ben-Szira részletet, melyek közül az egyik egy teljesen új, addig ismeretlen 

szöveghagyománya a könyvnek.7 Az már csak a korabeli magyar helyzetet jellemzi, hogy 
Scheiber csak a Magyar Könyvszemlében publikálhatta a kéziratokat, melyről így a 

nemzetközi szakma némi késéssel értesülhetett. Amint azt Alexander Di-Lella, az Anchor 
Bible kommentársorozat Ben-Szira kötetében megjegyzi: „Bár Scheiber a töredékeket 1982-
ben publikálta, cikke egy jelentéktelen, széles körben ismeretlen magyar folyóiratban a 

Magyar Könyvszemlében jelentette meg. Ennek következtében csak 1987 márciusában 
értesültem a cikkről, amikor is ez a kötet már korrektúra alatt volt. Így nem tudtam 

felhasználni annak sajátos olvasatait.”8 Ezt követően azonban Scheiber forrásközlésére 
folyamatosan hivatkoznak a kutatók.9 Így nemzetközi konferenciánknak a leideni Brillnél 
megjelent kötetét többek között Scheiber emlékének is ajánlottuk.10 

Mai konferenciánk tematikájában megjelenik Scheiber sokak által és gyakran felemlegetett 
kettőssége, a tudományos elhivatottság és az emberi arc, a kutatás és a személyes kapcsolat. 

Az elhangzó előadások Scheiber tudományos működésének néhány fő területére kalauzolnak 
el, a kerekasztal-beszélgetés pedig a résztvevők emlékeinek felidézése révén személyét és 
személyiségét próbálják elénk varázsolni. 

Folytatódjék hát a tanítómester által megkezdett munka, és emlékezzünk rá. Folytassák a mai 
Elisák/Elizeusok Elijáhú/Illés munkáját az ő lelkületével. Scheiber Sándor szellemében törjük 

fel a pecsétet, ahogyan azt maga is remélte, amikor Jesaját idézte fent említett 1952-es 

beszédében: עּוָדה ָדי; צֹור תְּ ִלמֻּ ֲחתֹום תֹוָרה בְּ  - „Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a 

tanítást tanítványaim számára.” (Jes 8,16)11 Törjük most is fel a pecsétet és halljuk a tanítást! 
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