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rushoz hasonlót messzi földön nem találunk. Szívesen gyönyör-
ködött volna még szemünk a ritka panoráma szépségein, de 
nagy hajónk nem akarta gyorsaságát mérsékelni. Csak 
tovább haladt a hullámtömegen, mindinkább a czélhoz köze-
lítve. Az oszmán birodalom fővárosa ünnepi díszben volt 
A szultán ő felségének koronázási napját ülte. Konstantinápoly 
magában véve, eltekintve a keleti sürgés-forgástól, mely az 
európai ember előtt mindig valami új, jelentéktelen. Van azonban 
vonzó ereje is, amit a főváros különösen gyönyörű fekvésének 
köszönhet. 

Az erős rendőri felügyelet, melynek az utóbbi merénylet 
óta mindenki alá van vetve, különösen pedig az idegen, kit a 
rendőrség lépésről lépésre nyomon követ, nagyon terhessé válik, 
különösen annak, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy szabadon 
vegyen lélekzetet. 

Kérlelhetetlen szigorral jártak el az örményekkel szemben, 
nemcsak a fővárosban, hanem az egész kisázsiai tengermelléken, 
mely az ő tartózkodási helyük. Smyrna és Beiruth között 
annak idején lángokban álltak egész falvak, melyek állítólag 
örmény falvak voltak s amelyeknek lakóit előbb lekaszabolták. 

A »Lazaroff«, e nyomorult orosz hajó, vitt bennünket 
Jafiába Haza érkeztem — a szent földre. 

Jeruzsálem. * D R . G K Í NHUT LÁZÁR. 

ÚJ ÁSATÁSOK JERUZSÁLEMBEN. 
Az intézet igazgatója, kinek területén találtattak a 

koporsók, melyekről e folyóirat (1905) júliusi számában már 
beszámoltam, Schneller lelkész úr negyedéves folyóiratában, a 
»Der Bote aus Zion«, 1905. 2. számában ugyanannak a tárgy-
nak nagyobb czikket szentel, melyből az következik, hogy a 
szaktudósok egyetértenek abban, hogy a koporsók felirata föl-
tétlenül az első századból való. Csak annvit akarok itt utó-
lagosan megjegyezni — amit az említett czikk is mond — 
hogy a koporsók felnőtt emberek csontjait tartalmazzák, kik 
máshol (בשי) Skythopolisban haltak meg és temettettek el, s 
miután feloszlottak, csontjaikat összegyűjtötték, ideszállították 
és a megjelölt helyen eltemették. Hogy ez szokásban volt, azt 
már Rabbi Benjámin is említi az ő útleírásában, I. rész, 38 
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(Grünhut kiadásában). Ily értelemben kell R. Jákob ha-K0T1en 
jelentését felfogni (Toldalék R. Petachjah körutazásához, Grün-
hut kiadása, 8. lap), amint azt ott már a 7. jegyzetben meg-
jegyeztem. 

TZAXÍAC helyett (Magyar-Zsidó Sz. XXII, 278) 11A ni Ás 
és הבשני helyett (ugyanott 279. 1.) המגי olvasandó. 

A koporsókon van még egy héber felirat, melynek olvasását 
még mai napig sem állapították meg. Mihelyt erről valami 
ismeretessé válik, olvasóinkkal tudatni fogOm. 

Jeruzsálem. D R . G R Ű N H Ü T L Á Z Á R . 

A NEWYORKI RABBISZEMINARIUM 
A newyorki rabbiképző, melynek czíme »The Jewish 

Theological Seminary of America*, ezen czím alatt kiadott 
egy »Register«־t 1905—1906. tanévre, melyben az intézetről 
képet ad. Tíz élethossziglan megválasztott vezetője (directors) 
és több bizottsága van. Ot rendes tanára van. Az elnök dr. 
Schechter S. a theológia, dr. Friedlánder I. a biblia, dr. 
Ginzberg L. a talmud, dr. Marx Al. a történet, Asher I. M. 
a honiiletika tanára. A Sulchan Arucht dr. Drachman tanítja, 
ki nem rendes tanár, hanem csupán »instruktor«, amilyen 
kivüle még kettő van: Davidson J. és Joffe I. A. A könyvtár 
élén a történet tanára áll, ki öt alkalmazottal rendelkezik. 

Schiff Jacob H. külön két emeletes épületet emeltetett 
az intézet számára, amely kizárólag ennek czéljaira szolgál. 
Az iskolatermeken és a könyvtáron kívül van benne még egy 
zsinagóga, elnöki lakás, nyilvános olvasóterem stb. A könyv-
tárnak máris 17.500 nyomtatványa és 850 kézirata van. 
A könyvkiadás nagyon meg van szorítva, ami teljesen meg-
felel a könyvtártan utasításainak. Ott nem lehet rend, ahol 
privilégiumok respektálandók és ott nincs üdvös tudományos 
forgalom, ahol a könyvek sokáig tarthatók. 

A legérdekesebb szakasz a rövid programmban az, amely 
a »tanulmányok meneté«-ről szól. A tananyag hat csoportra 
van felosztva. Első helyen áll természetesen a biblia Ez a 
régi fordításokkal és a régi és új kommentárokkal adandó 
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elő. Uj disciplina a többi szemináriumokkal szemben a bibliai 
régiségek. Azonban leginkább a talmud az, melynél a tanul-




