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harmadik kötet azonban nemcsak őt mutatja be a maga mivoltában,
hanem feltünteti a szabadságharcz négy első esztendejét is. Hogy a
hátralevő évekről annál világosabb képet adhasson, s tanulmáiiyainak
annál nyugodtabban szentelhesse idejét, még saját aktiv politikai mű
ködését is szűkebb térre szorította Thuly. A negyedik kötetnek meg
jelenése elé az eddigieknél is fokozottabb várakozással kell tehát te
kintenünk ; mert ha már az első három kötet is sokkal előbbre vitte
a történetből való tudásunkat, kétségkívül még előbbre viszi a negyedik,
melynek anyagát részint összekuszálták, részint elferdítették s a his
tóriai igazságot gyakran igazán véka alá rejtették a régibb történet
írók ; míg az ujabbak 30 év óta teljesen Thuly Kálmán föladatának
tekintvén ennek a kornak tisztázását, s méltó alakban való bemutatá
sát, jórészt nem is foglalkoztak vele.
—y.
'Aíhjva aÓYYPa|-Hia TZEpo8iy.b/ tf[C, sv 'Aft^vacg 'EmairjiJ.ovixiyj; 'Exxtpíaj.
'A-ÍWJVTJV ix TOQ TU TcoTjpacpsíou TWV áSsXcpwv ITeppyj. Az athenaei Tudomá
nyos Társulat — Akadémiájuk van, de akadémikusaik még nincsenek
a görögöknek — melynek működési körébe az egyetemen előadott tu
dományok tartoznak, pár év óta egy Athena czímü közlönyt ad ki,
mint orgánumát a társulat által fölkarolt tudományoknak. Minthogy
azonban e közlöny legnagyobbrészt latin, de különösen hellén philologiai, jeles dolgozatokat tartalmaz, első sorban a philologiai könyvtárak
számára ajánlható. Évenként négy füzetben jelenik meg, egy füzet leg
alább nyolcz ívre terjed; az évfolyam ára tizennyolca drachma (k. I).
hat forint), megrendelhető Barth és Hirst kiadóknál Athenaeben.
Az Athena és az 'Ap)(£ía ríjc; vewclpac; sXXy)V(,xrji; yXtxtaaYjC, sxStSéjxeva U7io TOQ SoAXóyouKopa^. 'A^vr^atv i% xoű wroYpaoeíou NixoXáou
F . '&ykéari a legkiválóbb közlönyei a görögországi hellén philologiának. Ez utóbbi orgánuma a Korais társaságnak, melynek feladata a
mai görög nyelv tudományos feldolgozása. Valamint a Korais társaság
ban úgy közlönyének kiadásában is vezérszerepet játszik Chatzidakis
György, az athenaei egyetem tanára, ki az újabb hellén nyelvészetben
első tekintély. Az „Archivum" egyes füzeteinek megjelenése nincs bi
zonyos időhöz kötve, és egy évfolyam tizenkét drachmába (k. b . négy
forintba) k e r ü l ; kapható Barth és Hirst kiadóknál vagy Beck könyv
kereskedőnél Athenaeben.
P. V.

Különfélék.
Latin mondattani megjegyzések. A latin accusativus exelamationifi, genitivus exclamationis, genitivus pretii és genitivus
eriminis
mondatbeli használata csakis kihagyásos szerkezet alapján magyaráz
ható, tehát az említett négy esetet úgynevezett elliptikus eseteknek kell
tekintenünk, azaz olyanoknak, melyek mellől az a szó, melytől függe-
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nek, kimaradt, következésképen gondolatban kiegészítendő. — Az accusativus exelamationis egy odagondolandó activ transtiv ige tárgyát
képezi; pl. Sall. Jug. 14-ben így kiált föl a Jugurtha által Numidiából kiűzött Adherbal: „eheu me miserum", t. i. eieeerunt finibus, mint
az a szöveg összefüggése alapján kiegészítendő; tehát me miserum
tárgyi csoport (me tárgy, miserum ennek melléknévi jelzője), és függ
eiecerunt-tól. — A genitirus exelamationis használata az acc. excl. alap
ján fejlik ki, a mennyiben t. i. a gen. excl. mint meghatározó geniti
vus definitivus (explicativus, epexegeticus, appositionalis) főnévi (birto
kos) jelzője egy oda gondolandó acc. exclamationisnak, mely, mint az
imént kimutattuk, egy kihagyott act. trans. ige tárgyát képezi ; tehát
a gen. excl. kettős ellipsisen, t. i. az acc. exclamationisnak és az acc.
excl. igéjének ellipsisén alapul. Pl. Tertullianus, De paenitentia, 12:
„pro malae tractationis", t. i. detestor rem, azaz, malae tractationis
mint főnévi jelzői csoport (tractationis birtokos jelző, malae ennek mel
léknévi jelzője) függ az alattomban értendő rem acc. exclamationistól,
ez meg a gondolatban kiegészítendő de.testor-tól. — A genitivus pretii
mint yenitivus quulitatis fó'névi jelzője egy oda gondolandó főnévnek ;
pl. „sumus non nauci" (t. i. homines), „hunc non nauci (t. i. hominem)
facio.« — A gmitivus eriminis mint yenitivus definitinis főnévi jelzője
egy kiegészítendő erimine, iudicio, lege-féle ablativus eriminisnek. Két
ségtelenül bizonyítja ezt a következő két példa. Az egyik Cicero, De
officiis, 2, 51 : „ne quem innocentem iudicio capitis arcessas," hol a
gen. erim. (capitis) mellett még ott van az abl. erim. (iudicio) is ; a
másik Rhetorica ad Herennium valószínűleg a Cicerónál későbbi Cornificius munkája), 1, 11, IS : „Teucer inimicum fratris capitis arcessit,"
hol az abl. erim. (iudicio) már elmaradt. —• Szóval — hogy megjegy
zéseinket röviden összegezzük — az említett négy eset szerkezetre nézve
elliptikus, oly módon, hogy a gen. exclamationisnál kettős, a többi há
romnál egyszerű ellipsis fordul elő; mondatrészbeli szerepére nézve az
acc. excl. tárgy, a gen. excl. és erim. mint fó'névi jelzők genitivus dé
ri nitivus.ok, és a gen. pretii mint főnévi jelző genitivus qaalitatis.

P. V.

A porosz egyetemek költségvetése az 1892— 93-ik évben.
Az összes költség 7.225,933 márka, mely ekként oszlik meg: Königsberg 947,892 márka; ebből államsegély 8 0 4 , 8 0 3 m., a tanulók száma
717, fejenként egynek a költsége kerül 1322 márkába. Berlin 2.512,490
m., államsegély 2.101,000 m., a tanulók száma 4 6 1 1 , egy tanuló kerül
545 márkába. Greifstoald 124:,'díl m., államsegély 288,354 m., a ta
nulók száma 834, fejenként kerülnek 869 márkába. Boroszló 1.044,083
m., államsegély 911,350 m., a tanulók száma 1342, fejenként 778 m.
Halle 1.267,025 m , államsegély 675,108 m., 1483 tanuló, fejenként
854 m. Kiél 7b2,067 m. államsegély 570,387 m., 605 tanuló, fejen
ként 1260 m. Gnettinga 1.121,702 m., államsegély 391,972 m., 831
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tanuló, fejenként 1350 m. Marburg 793,675 m., államsegély 5 9 5 , 6 3 2
m., 952 tanuló, fejenként 833 m. Born 1.100,549 m., államsegély
887,327 m., 1386 tanuló, fejenként 794 m.
(fl.)

Középiskolai tanítás költségei Angolországban. Az angol
főbb középiskolákban egy-egy tanuló évi költsége a Public School Year
Book adatai szerint a következő: Harrowban 1715 írttól 2 2 3 3 frtig;
Etonban 2 2 0 0 ; Wellington Collegeban 1375; Rugbyben 1 5 0 0 ; Win
chesterben 1 4 0 0 ; Clifton Collegeban 1 0 1 3 — 1 5 7 5 ; Chanerhouse Schoolban 2 3 7 5 ; Uppingham Schoolban, Maiverneben szintén ennyi; Malborough Collegeban 1000 — 1 3 1 3 ; Cheltenhamban 9 1 5 — 1 1 3 6 ; Haileybury
7 5 0 — 1 0 0 0 frtig, beleértve a beiratási és a kötelező melléktantárgyak
költségeit is.
{fi.)
N ő k m i n t v i z s g á l ó - b i z o t t s á g i t a g o k . Az irlandi királyi egye
tem két nőt nevezett ki vizsgáló jury tagjaiul: Miss Storyt és Miss
Kerr Johnstont, mindkettő M. A. és tanár a dublini Alexandra Colle
geben. Előbbi a franczia nyelv és irodalom, utóbbi a természettan vizs
gálója,
(fl.)
A s k ó t e g y e t e m i b i z o t t s á g elhatározta, hogy a nőket irodalmi,
természettudományi és orvosi diplomákat szerző vizsgálatokra, illetőleg
fokozatokra bocsátja. S egyszermind megengedte, hogy a nők nyilvános
előadásokra bocsáttassanak. Azonban az egyetemi ifjúság akadályokat
gördít e határozat elé, mert udvariatlanul viselkedik a nó'hallgatók iránt.
Ez annál feltűnőbb, mert az angol egyetemeken ilyes türelmetlenség
nem fordult elé a két nemű hallgatók közt; s mert a skót ifjak elemi
iskolázása rendesen egy iskolában történik a leányokkal.
(fl.)

Repertórium.
a) Könyvek,
füzetek.
Baritiu Oktáv: Magyar-román zsebszótár. 2. javít, kiadás. Kolozsvár,
1893. 8« 210 1.
Buksics Gusztáv : A magyar nemzet, függetlensége az állami és az egyházi
(külső) kormányzatban különös tekintettel a magyar király apostoli jogára és
a kath. autonómiára. Bpest. 1893. 8» 103 1.
Bozóky Alajos: A szépirodalom a római császárság fénykorában. Friedlánder nyomán. Nagyvárad, 1892. 8° 124 1
Evkönyve. Az alsó-fehérmegyei történeti-, régészeti- és természettudományi
társulat ötödik. — Szerk. Kórody Péter. Gy.-Fehérvár, 1892. 8» 96 1., 1 tervr.
8 táblával.
Évkönyve. A vasmegyei régészeti egylet —1891 — 92. Szerk. Kárpát Kele
men. Szombathely, 1892. 8° 90 1.
Ferenczi Zoltán: Az erdélyi magyar játékszín kezdete. Kolozsv ír, 1892.
8° 64 1.

