
54 

THE JEWISH ENCYCLOPEDIA XI. 
(Funk and Wagnalls New-York és London, Fleet Street 44, kötete 30 K.) 

Midőn e sorokat írjuk, a nagy mű be van fejezve és az 
utolsó kötet útban van Európa felé. A kishitűek, kik körünk-
ben nagy többségben vannak és minden bátrabb felekezeti 
akcziót *lefújnak*, ez egyszer csalódtak. A mérhetetlen angol-
amerikai két birodalomban túlzott számítással egy és három-
negyed millió zsidó lakik, kik közül a túlnyomó többség, leg-
alább is egy millió, az utolsó 20 esztendőben vándorolt be, 
még pedig orosz-lengyel-román területről. Ezek sem művelt-
séget, sem vagyont magukkal nem hoztak és ezek megszerzésére 
sem idejük, sem tehetségük nem volt. Ha tehát valahol, úgy 
az Egyesült-Államokban jogosult volt az aggodalom oly vállal-
kozásnál, melyre eddig példa nem volt, melybe a gazdag és 
müveit német zsidóság belemenni nem mert, pedig a zsidók-
lakta országok Európában a német kulturterülethez tartóz-
nak. Nemcsak a német birodalomban és Ausztria-Magyar-
országban, hanem a mérhetetlen orosz birodalomban is a 
német kultura vezet. Nem a zsidókról beszélünk, hanem az. 
összes felekezetekről. Sőt mondhatjuk, hogy magában Ameriká-
ban sok millió német él és legalább kétszer annyi olvas 
németül. Mindezek a körülmények azt javasolták, hogy a zsidó 
encyklopedia német nyelven jelenjék meg. Ezekhez járul még 
az is, hogy a zsidó tudás hazája Európa és főleg német nyelvű: 
németek alkották meg és terjesztették el. Hiszen a Jew. Ency-
clopediát magát is velejében német tudósok alkották meg, 
részben Európából, részben Amerikából. Több fiatal munka-
erőt egyenesen e czélra hívtak meg Newyorkba. 

Európában minden megvolt, csupán a vállalkozás bátor-
sága hiányzott. Az európai zsidók nem gondolnak merészet 
és nagyot és nem teszik reá — pénzüket. Az amerikai példa 
kétségtelenül bátorítólag fog hatni és ki fogja küszöbölni a 
kishitüséget. Ha ez megtörtént, akkor a szellemi élet kiszabadul 
a semmittevés művészeinek nyűge alól. A műveltség megváltoz-
tatta 11 zsidó életet, de megnagyobbította egyszersmind a szem-
kört és szellemi szükségletet teremtett, melyet ki kell elégíteni 
és e kielégítés által kellőleg fokozni. A zsidóságot be kell 
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illeszteni a modern knltnra keretébe, ez pedig csak oly módon 
történhetik, ha e kulturával telítjük. A régi jó idők vissza-
sírásával csak tehetetlenségünket dokumentáljuk, de az adott 
helyzeten nem változtatunk. A Jew. EncycL kiadói egy ízben 
azt mondották, hogy az ő alkotásuk lesz a modem Móré 
Nebuchim é3 igazat mondtak. 

Ebből a műből, melyhez hasonlót, emberi gyengéi daczára, 
évszázadok óta nem alkotott a zsidó tudás, csakugyan minden 
a zsidóságra vonatkozó kérdésről felvilágosítás meríthető és, 
bátran állíthatjuk, lelkesedés is. A zsidó ügyről a nagy szót 
eddig a gyűlölet vitte. Valószinüleg ezután is, legalább a leg-
hangosabbat. De meg van adva a lehetőség arra, hogy minden 
komoly ember hű és a tényeken alapuló tájékozottságot 
szerezzen a zsidóságról és minden reá vonatkozó kérdésről. 
A nagyszámú életrajz maga önkéntelenül és megczáfolhatat-
lanul bizonyítja, hogy a zsidóknak mily óriási részük van 
abban a kulturában, melyből a bestiális gyűlölködés ki akarja 
őket rekeszteni. Minő sebet ütnének az általános és nemzeti 
kulturán, ha a zsidókat kitépnék belőle? Erre a nem utolsó 
kérdésre alapos választ ad az Encyclopedia. 

De nem folytatjuk tovább a méltatást, amely egy 
ismertetés keretébe úgy sem férne be. Csupán örömünknek 
adunk kifejezést azon nagy mű befejezése fölött, amely iro-
dalmunkban új korszakot jelez és tanulmányozásának új len• 
dületet fog adni. Megvan már most a széles alap, melyre 
könnyen lehet tovább építeni. Ezt már eddig is tapasztalta 
mindenki, ki a zsidó tudománynyal foglalkozik és minél inkább 
forgatja e külsőleg is gyönyörű köteteket, annál szilárdabbá 
válik ez a meggyőződése. 

Ezen a tárgyhoz képest rövid elmefuttatás után áttérünk 
az előttünk fekvő kötetre és úgy mint az előzőknél tettük, 
ennél is felsoroljuk a szemünkben jelentősebb czikkeket, fenn-
tartva az adott alkalommal való visszatérést egyes pontokra. 
Általában csupán azt jegyezzük meg, hogy a czikkek a kötetek 
haladásával egyre tömöttebbek lettek, úgy hogy a későbbiekben 
számuk egyre nőtt. Csakis ily módon vált lehetővé, hogy az 
eredetileg tervezett 12 kötetbe az egész anyag fel volt vehető. 

Sámson, 5 Sámson nevű tudós, Sámuel, Samuéi boos of, 
Sámuel (midras), vagy 70 Sámuel nevű személyiség, köztük 
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Samud Hakáton, Sam. (bab. amóra), S. ibn Adijja (régi arab 
költő), 8. ben Chofni, 8. Hanagid, RSBM: stb., San Fran-
ci9co, Sanctuary, Sandalfon, Sandals, Sanhedrin, Sarűiedrin 
French (képekkel), Santob de Carrian (spanyol tronbadur), 
Saphir J. (utazó), Saphir M. G. (humorista), Saragossa, Sarak 
Sarajevo, Saravai (olasz tudós család), Sardinia, Sasportas 
(spanyol tudós család, kép), Sassoon (angol-indiai báró-család), 
Satan (Blau), Satanow Isaac, Satire (érdekes fczikk), Saul, 
Saul ot 7*%r8u8 (Pál apostol, kimerítő czikk Kohlertől), Savoy, 
Saxony, Schechter Sdomon, Schiff L H. (amerikai Rothschild-
család, filantróp és meczenás), Schiff Meir (MHRM Schiff, 
első kiadás czímlapjának facsimiléjével), Schlemthl, Schlettstadt, 
Sámuel ben Meir־, Schnorrer, Schönfdd Baruch (magyar 
hebraista 1778—1852), Schorr Jos. Heschd, Schreiber Mózes 
(Chatham Szófer arczképpel), Schudt Johann Jákob (kép), 
Schulklopfer, Sehulman Kalman (orosz héber író), Schuizjude, 
Schivab Löw (pesti rabbi), Schwab Moíse (franczia zsidó 
tudós), Sclavarz Adolf (bécsi rektor, magyar), Scribes (סוסדיס), 
Scroll of the Law (tóratekercs, szép illusztrácziókkal), Seal 
(pecsét, szép illusztrácziók, Wolf A. gyűjtőtől), Se$er (sok 
képpel), Seder Ólam rabbah, Seder Olam Zuta, Seduction,, Sée 
(híres franczia család), Seer, Sefirot the Ten, Segovia, Segre 
(olasz tudós család), Seir, Seixas (régi amerikai család), 
Selden, Seleucia, Séleucidae (Krauss), Sdigman (német-
amerikai régi család, melynek családfája közölve van), Selihah 
(facsimile és kóták), Semikah, Séminaire isradite de Francé 
(1829-ben nyilt meg Metzben), Semites, Semitic Languages, 
Sephardim (Kayserling), Sepphoris, Seraphimf Serpent Seville, 
Sforno (olasz tudós család), Sha'atnez, Shabbat, Shabbat Ha-
GW0Z, Shabbat Ooy, Shabbat Sliubah, Shabbethai b. Jfeir 
Ha-Kohen (a Sach arczképével), Shabbethai Zebi (6 illusz-
tráczió), Shadchan9 Shamirf Shammash (templomszolga), 
Sharon, Qmen of Shebiith, Shébu'ot (traktátus), 
Shec-hem, She'elot U׳Teshubot (terjedelmes czikk), Sheep (juh, 
képekkel), Shehitah (képekkel), Shekalim (traktátus), Shekél, 
Sliekina (Blau), Sheliah Zibbtír, Shem, Ha-Meforash 
(Bacher), Shemah, Shemoneh Esreh (nagy czikk), Sheol, 
Sherirah (Gáon), Shetadlan, Shetar (facsimile 1280-ból), 
Shinnuj Ha׳Shemy Shir Ha-Shirim, 57*ir Ha-Shirim Zutar 
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Skirah Pirke, Shiur Komah, Shofar (13 érdekes sőfar), 
Shohet, Shroud (תבדיכין), Shushan (Bacher), Shylock, Siheria, 
Sibyl (Krauss), Sicüy, Sidon Simon (nagyszombati) és fia 
Adolf (vereeczi rabbi), Sidra, Sifra, Sifre> Sifre Zuta, Sig-
nature, Süesia, Süoam, Inscription, Silva Hezekiah (Grünhut), 
Simeon (sok Simeon nevű tanna és amóra, mert Simeon [és 
József] voltak a leggyakoribb nevek, azért említi a talmud 
a név azonosságára a két Simon ben Józsefet), Simliat Torah 
(kép), Simon Cephas (Péter apostol), Simon József Simon 
Maccabaeus, Simon Mágus (Kohler), Simonsen (az ismert 
dán zsidó tudós), Simson Martin Eduárd von (a német állam-
férfi, gyermekkorában kitéríttetett), Sin (bún), Sinai, Sindbad 
(mesegyűjtemény), Singer Isidor (az Encyclopedia tervezője 
és vezetője), Sinigaglia (olasz tudós család), Sippurim, Siraeh 
(facsimilék, I8r. Levi), Sirkes Jod (a Bach), Siyyum (facsimile), 
Slave Trade (rabszolgakereskedés), Slaves and Slavery, Small 
and large letters (kis és nagy betűk a bibliában), Smyrna 
(képekkel), Socicdism,, Societies learned (tudós társulatok), 
Sodom, Soferim (traktátus, Blau), Sofia, Sda de (szefárd 
család, régi és nagy, 34 felsorolva), Solis (spanyol és portugies 
család, titkos zsidók), Solomon (sokoldalú, kimerítő czikk), számos 
ily nevű egyén életrajza, Son of Ood, Son of Man, Soncins (olasz 
nyomdász-család, facsimile Albo >Ikkarim«־jának 1484-iki 
kiadásából), Soul (lélek), South Africa, Smthand Central 
America, Spain (Eayserling, a czikk írása közepén hált meg), 
Spector L H. (híres orosz rabbi), Speyer, Spinning (szövés), 
Spinoza (arczkép és egyéb illusztrácziók), Stahl F. L (német 
konzervatív párt alapítója, kitért), Star-Worship, Statistics 
(érdekes adatok), Stature (ethnologiai cz.), Steinschneider, 
Steinthal, Stern (nagy számban), Stone and Stone-Worship, 
Strasburg (képek), Strashun (apa és fiú, híres orosz tudósok), 
Straus 0. S. (amerikai államférfi), Stripes (מלקות), Strophic 
Forms in the 0. T., Stuttgart, Styria, Subbotniki (orosz 
szombatosok), Sufism, Suicide (öngyilkosság), Sullam Sara 
Copia (olasz költőnő 1592—1641), Sulzberger (amer. család), 
Sumptuary Laws (luxus-törvények), Sun (nap, több czikk), 
Superstitionr Suspended letters, Süsskind of Trimberg (kép-
pel), Stvaying the body (lóbálás az imánál és tanulásnál), 
Sweden, Swine, Sivitzerland, Sivord (kard), Sydney, Symbol. 
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Synagogue (nagy czikk számos képpel), Synagogue the great 
(Bacher), Synod, Synod of U8ha, Syria, Szegedin, Szerenesés 
(Fortunatus Imre),. Tabernacles, TaUes of the Law, Takkanah. 
Tállit (képek),. Talmid HaJcam (utolsó czikk). 

MIKOR SZÁLLSZ ISTEN . . . 
(R. Méir, Wormsból. XI. század.) 

Követ dobnak 
Ránk sűrű záporban; 
Nyilat vetnek 
Mi szegény szivünkre, 
Égő csóvát 
Arczunkra, fejünkre. 
Gödrök telnek 
A mi tetemünkkel, 
Lakmároznak már a hollók 
Kiégett szemünkkel. 
Ha a völgyben 
Mint az árnyak járunk: 
Ütéseiktől 
Remegünk, félünk, — 
Mikor szállsz Isten 
Bosszúra értünk ?! 

Jobbról, balról 
Reánk leselkednek, 
Baltákkal és fűrészekkel 
Felénk közelednek. 
Ammon és Amálek 
Fondorlatot szőnek, 
Edom jár elül 
Rémes vezetőnek. 
A halál vár reánk, 
Hitünk ha nem hagyjuk, 
De mi a nevedet 
Kincsekért se adjuk. 
Vagyonunk préda, 
S könnyekkel kérdjük: 
Mikor szállsz Isten 
Bosszúra értünk?! 

Könnyet sajtol 
Vesszők suhogása, 

Sóhajjal, gondban 
Telik az éltünk — 
Betellik rajtunk, 
Amitől féltünk: 
Gyilkosok futnak 
Karddal utánunk — 
Gúny, szitok röppen 
Amerre járunk, — 
En szegény népem 
Kergetik latrok, 
Könnyárban fürdik 
A föld alattok, 
Égre kiált föl 
Minden csöpp vérünk : 
Mikor szállsz Isten 
Bosszúra értünk?! 

Rablóhadnak 
Szidnak .Uram, minket, 
Kárhozottnak, átkozottnak 
Egész nemzetünket. 
Rémülettel kuporogunk 
Sötét barlangokban, 
Körülöttünk hitveseink 
Gyermekeink — holtan. 
Tőrrel döfték, 
Karddal vágták, 
Drága testük 
Meggyalázták — 
Ilyen nyomorban 
Mit ér az éltünk?! 
Mikor szállsz Isten 
Bosszúra értünk ?! 

Elleneink 
Gonosz bántalommal, 




