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NACHTRÄGE 
zum dritten Bande von Joseph Ritter von Aschbaetis Geschichte der 
Wiener Universität. Die Wiener Universität und ihre Gelehrten 
15.20—1565. von Wenzel Hartl k. u. k. Regierungsrath etc. und 
Dr. Karl Schrauf k. u. k. Haus-, Hof- und Staats-Archivar etc. 

I. Äbtheilung. Wien, 1893. 8-r. 156. I. 

Aschbach művének harmadik kötetét, a szerző halála után A. Hora-
witz adta ki 1888-ban. Mint a kiadó bevezető szavaiból kitűnik, Hartlnek 
és Schraumak nagy érdeme van abban, hogy a szerző által 81 éves 
korában bevégzett kötet adatai, idézetei oly hibátlanul s kifogástalan 
pontossággal kerültek ki a sajtó alól. E bevezetés folyamán hívta fel az 
olvasók figyelmét Horawitz azokra a nagybecsű Additamcntákra, melye
ket c kötethez Hartl és Schrauf fog közzétenni. Ezeknek első részét 
tartalmazza a fenczímzett fűzet, melyből első beletekintés után azonnal 
meggyőződünk, hogy Horawitz figyelmeztető szavai nagyon érdemes mun
kára voltak irányozva. 

A fűzet Aschbach 3-dik kötetének 2-dik könyvéhez (117 — 304. 1.) 
csatlakozik s épen úgy betűrendben közli bőséges adatait, melyek Aschbachnak 
elég szűkre szabott tárgyalásait, azt lehet mondani, kimerítően egészítik 
ki Aicholz, Auer, Balsman, a három Brassicanus és Canisius életét 
s munkásságát illetőleg. Az itt megnevezett tudósok némelyikének élete 
és működése, a tudományosság egyetemes szempontján kívül, közelebbről 
is érdekel bennünket. így Aicholz nemcsak azért, mivel 1560-ban három 
havi szabadságot kap abból a czélból, hogy a Bécsben pestisbe esett 
Nádasdy Tamás nádort gyógyítsa, hanem Clusiussal való barátságánál 
fogva is, a ki nála hosszabban időzött, hogy a mai Wallfischplatzon 
alkotott s a maga korában páratlannak nevezhető botanikus kertjét tanul
mányozhassa. Clusius nevével a mi Bejthénké összeforrt s így a magyar 
»Stirpium Nomenclator Pannonicus« révén Clusius viszonyai s buvár-
latai sem érdek nélkül valók reánk nézve. 

A három Brassicanus közül a legnevezetesebbik (Johannes Alexander) 
1525-ben Budán a királyi udvarnál jár, Mátyás király könyvtárába 
bejut, melyről Stadion augsburgi püspökhöz írt levelében magasztalólag 
nyilatkozik; annak nagyobb számú kéziratát ajándékul nyeri II. Lajos 
királytól. Majd Pesti Gábortól mint tanítványától, Janus Pannoniusnak 
háromszáz s néhány epigrammját kapja meg a szerző keze írásában. 
Midőn Pesti Uj testamentumát kiadja, hozzá distichonokat ír, melyek a 
munka elé nyomtatva olvashatók. Ő és testvére (Joh. Ludovicus) Oláh 
Miklóssal is közel összeköttetésben állott, valamint több magyar főúrnak 
is ajánlotta szolgálatát. 

Canisius Péter jezsuitát érdeklő adatok foglalják el a fűzet végső 
negyedét (128—156. 1.). Ez a nagy befolyású ember szintén magyar 
irodalmi ismerősünk is, amennyiben katekhismusát elsőben Telegdi Miklós 
fordította magyarra s 1562-ben adta ki Bécsben. Uj lenyomata 1884-ben 
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jelent meg a M. T. Akadémia kiadásában. Majd Vásárhelyi Gergely for
dította s adta ki 1599-ben; ennek még négy kiadása ismeretes a 
XVli. század első negyedéből. 

Szerzőink tárgyszerű s szó-szaporítást kerülő előadása teljes elis
merést érdemel. Minden irányban tájékozott alaposságuk az olvasóra 
megnyugtató hatást gyakorol; adataik, idézeteik sűrű tömege egész kin
cses tárház, mely a fűzet minden lapján megújuló gazdagsággal nyilat
kozik. A következő fűzet megjelenéséig azzal türtőztetjük magunkat, 
hogy a jeles szerzők egyikétől, dr. Schrauftól, a ki »Magyarországi 
tanulók a bécsi egyetemen« czímű munkájával már a műit évben meg
örvendeztetett bennünket, nem sokára mintaszerű kiadásban fogjuk bírni 
a krakkói magyar bursát, mint a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti 
bizottsága által megindított »Magyarországi Tanulók a Külföldön« czímű 
sorozat 3-dik kötetét. 

Sz. A. 

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK AZ 1891-2- IKI 
KÖZÉPISKOLAI ÉRTESÍTŐKBEN. 

— Második és utolsó közlemény. — 

6. A magyar dráma legrégibb nyomai. 3 — 27. lp. (A szatmár
németi ev. ref. főgymn.) Székfoglaló értekezésül írta M á t r a y L a j o s . 
A bevezetésben azt mondja, hogy »inkább átfut« az egyes korokon, 
mintsem »kutat«. Czélja tehát csak ismertetés; de e téren is meglehetős 
szűk körben mozog. Tudása alig terjed túl a közkézen forgó iskolai 
könyveken. Ennélfogva A dráma nyomai a pogány magyar költészetben, 
A misztériumok, a misztérium-dráma, A farsangi játékok, Iskola
drámák czimű fejezetekben az eddigi nyomozások eredményeit is csak 
hézagosan foglalja össze. Áttér azután a XVI. századból fenmaradt drámai 
formájú művekre, s részletesen ismerteti: Balassi Menyhárt áridtatását, 
a Válaszúti komoediát, Sztárai két darabját és Szegedi Lőrincz Theo-
phaniá-\ki. Újabb megfigyelés ezekben sincs. Ha csak azt a jegyzetét nem 
veszszük újnak, hogy a mysterium a latin ministerium-ból ered (7. lap), 
holott a szó görög eredete világos s jelentése is megfelelő. Értékesebb 
dolgozat: 

7. A mysterium- és iskola-dráma. 18 — 72. lp. (A eist, rend egri 
kath. főgymn.) Szerzője C z a p á r y L á s z l ó . A bevezető fejezetekben 
(Liturgiái mysterium, mysterium-dráma) ismertetve, magyarázva tájékoztat 
a kérdésről, melynek egész irodalmát felöleli, sőt az eddigi kutatások 
eredményeit egy-egy új adattal is megtoldja. Tulajdonképeni czélja s a 
dolgozat fő érdeke azonban ott kezdődik, a mint a zirczi könyvtárnak eddig 
ismeretlen kézirati iskola-drámáit ismerteti. Ezek: Salamon (melynek 
tartalma egészen különböző az liléiétől), Attilius Regtdus, Eumelus, 
Ferdinandus IL R. Imperator, két Mária-tiszteletre tanító czím nélküli 
darab, Austria cum Uhlefeld, Macaria, Florillus, Themistocles, Ferdi-




