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— Egyetemeink a középkorban czímmel dr. Ábel Jenőtől értékes 
könyv jelent meg az akadémia kiadásában. (Budapest, 1881, 96 lap. 
Ára 50 kr.) Tanügyünk története mívelődéstörténetünk legszorgalma
sabban mívelt tereinek egyike. Yass az Árpádkorszakot, Fraknói a 
XVI. századot, Molnár a XVIII. századot tette e tekintetben beható 
kutatás tárgyává; a magyar származású tanulókat és tanárokat, kik 
a XV. században a bécsi egyetemen tartózkodtak, Fraknói műveiből 
szintén ismerjük, és a mi e szakmának legérdekesebb részét, közép
kori egyetemeink történetét illeti, Ábelnek legújabban megjelent érte
kezése szintén nagy mértékben hozzájárúl művelődéstörténetünk e 
homályos tényezőjének földerítéséhez. Középkori egyetemeink eddig 
sem voltak ugyan ismeretlenek, de a mit mostanáig e tárgyról írtak, 
egypár új adatot nem tekintve, alig volt egyéb, mint Wallaszkynak és 
Toldynak e tárgyra vonatkozó többnyire fölületes állításainak ismétlése, 
így történt, hogy egyetemeink történetének alig van egyetlen pontja, 
melynek téves voltát Ábel ki nem mutatta, és melynek helyébe neki, az 
eredeti források beható tanulmányozása, a középkori tanügyi viszonyok 
gondos összehasonlítása és íróink idevágó számtalan hamis állításainak 
megczáfolása után, nem sikerült volna helyesebb adatokat tenni.

így példáúl a veszprémi egyetemről iparkodik valószínűvé tenni, 
hogy III. Béla alatt, nem pedig Sz. István alatt emeltetett egyetem 
raugjára; kimutatja, hogy nem 1276-ban, hanem már 1246-ban említ- 
tetik legelőször egyetem Magyarországban; a veszprémi egyetemre 
vonatkozó, részben csonka okmányok helyesebb kiegészítése és új ma
gyarázata által bebizonyítja, hogy nem tizenöt tanár volt az egyetemen 
alkalmazva, hanem jóval kevesebb, és hogy ezen tanárok nem oly 
gyakran mentek követségre idegen országba, mint eddig hitték. A pécsi 
egyetemet illetőleg legérdekesebb annak kimutatása, hogy Nagy Lajos 
eredetileg a theologiai facultás fölállítását is kérte a pápától, de hogy 
ez a király ezen kívánságának teljesítését megtagadta. Fontos annak 
bebizonyítása is, hogy a mit íróink a pécsi egyetem viszontagságairól 
a XV. s XVI. századból fölhoztak, mind vagy hibás vagy nem eléggé 
biztos; különösen, hogy Illicinus Péter soha sem volt a pécsi egyetem 
tanára, hogy a pécsi egyetem tanulói nem vettek részt a mohácsi ütkö
zetben stb. Legtöbb polémiára a Zsigmond király ó-budai egyeteméről 
szóló fejezetben nyílt alkalom. Sok fáradságba került itt kimutatni, 
hogy az ó-budai egyetem nem 1388-ban, sem 1396-ban, sem 1410-ben, 
hanem 1389-ben alapíttatott, hogy az egyetemnek «Sunda» vagy tSun- 
densis> neve tévedésen alapúi, hogy az egyetem történetéről 1417-en
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túl raitsem tudunk, és hogy helytelenül említik föl még 1444-ben mint 
létezőt. Az egyetemnek a konstanczi zsinatra küldött képviselőinek 
számát, nevét, származását, a zsinaton való működését és egyéb élet- 
körülményeit illetőleg is számos helyreigazítással és líj adattal talál
kozunk Ábel értekezésében. A pozsonyi egyetemről alig hinné az ember, 
hogy Schier alapos műve után valami újat lehetne mondani. Ábel kuta
tásai az ellenkezőről győznek meg. A Motkó, Rakovszky, Windisch, Te
leki és Fraknói által fölfedezett gazdag anyag szorgalmas földolgozása 
által és beható kritika segítségével a pozsonyi egyetemnek oly élénk képét 
adhatta Ábel, mint többi középkori egyetemeink egyikéről sem. Egészen 
Ábel érdeme krumpachi Koch Lörincz tanárkodása közelebbi körülmé
nyeinek meghatározása, annak kimutatása, hogy Grueber Mátyás, 
Brandolini Aurél, Schomberg György, Angelus doctor és Harleiteni 
Prechtl János nem voltak a pozsonyi egyetem tanárai és hogy az 
egyetem nem Vitéz halála után, hanem csak Mátyás halála után szűnt 
meg létezni. A legutolsó egyetem, melyet Ábel előadásának keretébe 
vont, a budai. Ábel az eddig e tárgyról uralkodó nézetekkel szemben 
kifejti, hogy Mátyás király már 1475 táján foglalkozott új egyetem 
fölállításának eszméjével; hogy a döméseknél fölállított tanintézet, 
melynek első igazgatója Niger Pétér volt, nem egyetem, hanem felsőbb 
theologiai tanintézet volt; hogy a mit eddig a budai egyetem tör
ténetéről Ulászló és II. Lajos idejéből fölhoztak, egytől egyig mind 
tévedésen alapúi, szóval, hogy a Mátyás tervezte egyetem soha létre 
nem jött.

A jelen sorokban csak nagyjában akartuk vázolni Ábel ku
tatásainak menetét. Művének gazdag tartalmát természetesen ezzel 
ki nem merítettük. Az értekezés szövegén kívül a terjedelmes jegyze
teknek majd minden oldalán talál az olvasó egyes irodalomtörténeti 
kérdésekre vonatkozó helyreigazításokat, Illicinus Péterről, Niger Pé
terről, Grynaeus Simonról életrajzi adatokat stb. stb., melyeknek nagy 
száma sajnálatunkat ébreszti a fölött, hogy a szerző elmulasztotta 
művét névmutatóval ellátni. Hasonlóképen sajnáljuk, hogy a szerző 
kellemt8ebb előadásra és élvezhetőbb stílusra nem törekedett, a mi 
munkájának tudományos nagy értékét legkevésbbé sem csökkentette 
volna. Végül csak azt óhajtjuk, hogy a magyar irodalomtörténet ta
nárai ne késsenek, more patrio, Ábel kutatásainak eredményeit 
elsajátítani, mert a mit középtanodáinkban középkori egyetemeink
ről elő szoktak adni, kevés adat kivételével nem tudomány, hanem 
mythologia. h.

— Ulfilas, Evangélium Marci, grammatisch erlautert von Dr. R. 
Miiller und Dr. H. Hoeppe, Berlin, 1881. — Két tudatlan emberaek
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kellett szövetkeznie, hogy ezt a haszontalan füzetet megírják, melynek 
minden lapja fényes tanúságot tesz a szerzők bámulatos tájékozatlan
ságáról. Becsületes nyelvtan és szótár helyett az egyes szókat és ala
kokat magyarázzák és fordítják, a mint az más hasonló szamárhidaknál 
szokás. A mily czélszerűtlen és észszerőtlen ez eljárás, az ember még 
megbarátkozhatik vele, ha kellő szakértelem kifolyása. De az előttünk 
fekvő kommentár szerzői roppant tudatlanok. Mindjárt a czímet nem 
értik : anastodeith (incipit) szerintök participium praeteriti! gameljan 
a. m. melden, eh . írni! andhairtan a. m. entsagen, e h. bevallani! 
nimanhb\ a partié, prset. ni inam, e h. mmans! vaurkeith sing. prfes. 3-ik 
szem. e h. imper. plnr. 2-ik személy! stb. Hozzájárúl a sajtóhibák 
légiója, melyeknél az ember persze nem tudja, igazán a szedőgyerek-e 
a hibás ? A ki csak nehány hétig foglalkozott a gót nyelvvel, nem lőhet 
ily borzasztó bakokat, mint a milyenekkel e füzet telve van. Csakis 
azért szóltunk e férczműről, nehogy valaki • praktikus* taneszköznek 
nézze és ostobaságokat tanuljon belőle. H. G.

— A Pantheonról. Caracalla fürdőinek kiásatása és kutatása egy 
nagyérdekű archaeologiai kérdést derített fel. Otvenév előtt az egész 
tudós világ azt hitte, hogy a Pantheon azon czélból épült, hogy Jupiter 
és a többi istenség mind e templomban egyesítve legyenek. De már 
1834-ben Stefano Piale, egy genialis archaeologus és építész, abbeli néze
tének adott kifejezést, hogy Valerius Ostiensis a Pantheont oly czélból 
építette, hogy Agrippa fürdőinek laconicum át, azaz a gőzfürdőt, képezze, 
s hogy csak később alakították át templommá. Evvel meg volt ingatva 
az a téves hit, hogy a Pantheon mint unicum a római körtemplomok 
egy harmadik nemét képviseli, a mely a legtökéletesebb ugyan, — de 
Vitruvius meg sem említi. Már az a berendezés, hogy a tulajdonképi 
szentélybe nem több lépcső vezet fel, hanem hogy a bemenet oszlop- 
csarnokához három lépcső vezet ugyan, de azután a cellába vagy 20 
hüvelyknyire leszállnak, oly eltérés a többi ismeretes római szent épü
letektől, hogy Piale nézetét megerősítik. Caracalla fürdőinek ásatásai 
ezt még határozottabban bizonyítják. Amint ugyanis a Times egy 
Bómában április 6. kell leveléből értesülünk, e fürdők helyén egy 
roppant nagyságú körcsarnokot ástak ki, a mely a szakférfiak össz
hangzó Ítélete szerint a laconicum-ot képezte; ez egész körcsarnok pedig 
a részletekig hű mása a Pantheonnak. Ha a Pantheon egyes fülkéi előtt 
álló oszlopokat elvesszük s a külömböző gömbölyű fülkéket eredeti 
négyszögletes alakjukba hozzuk, úgy a Pantheon eredeti tervezete a 
Caracalla laconicumáéval teljesen megegyez.

A Timesban graphikailag fel van tüntetve a Pantheon alapterve
zete a fölfedezett laconicuméval együtt, s a hasonlóság szembetűnő.
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Piale hypothesise ellen mindig azt hozták fel, hogy lehetetlen lett volna 
ily roppant nagy épületet oly hőfokig fűteni, hogy laconicumnak meg
felelt volna. De ez az ellenvetés is elesik egy felfedezés folytán, a mely 
nagyon hasonlít Eolumbus tojásához. Valamint a kiásatások alkalmá
val az egyes thermákban még megtalálták az óriási nagyságú kályhá
kat, úgy itt legalább hat ily nagy kályhát kell felvennünk, a melyek 
tropikus melegséget adhattak. A köralakú terem külső falánál voltak 
alkalmazva, valamivel mélyebben mint a fülkék; onnan árasztották a 
melegséget a padolatban és falakban levő agyakcsövekbe. A kinek igen 
melege volt, az tetszése szerint a terem közepe felé mehetett, a hol a 
legkisebb hőmérséklet volt; azonfölül a melegséget a kupolya nyílásá
nál a Vitruvius által leírt készülék segítségével mérsékelni lehetett. Még 
felemlíthető, hogy az imént kiásott thermák berendezése, valamint a 
Pantheoné is (templommá való átváltoztatása előtt) nagyon szépen felel 
meg Vitruvius leírásának, míg eddig a régiségtanokban e kérdés általá
nos homályban lappangott. K.

— Egy Sophokles-monografia fordítása jelent meg nem rég az 
Olcsó könyvtárban (126. szám). Szerzője Collins Vilmos, magyarra for
dította Eont Ignácz. Egyike ez azon népszerűsítő könyveknek, melyek
nek egész csoportozata jelenik meg Angliában, hogy a nagy közönséget, 
a mely a klasszikus írókat eredetiben nem olvashatja, azok életével és 
működésével megismertesse. S e feladatra nagynevű írók vállalkoznak. 
Hisz ép a nemesebb értelemben vett popularizálás egyike a legnehezebb 
feladatoknak. Kerülik itt az aprólékosságot, az irodalmi dolgozatokra 
való utálást; csak a művek főbb eszméit nyújtják s mindig a modern 
irodalomból vesznek hasonlatokat, hogy az olvasó annál mélyebben 
hathasson az író megértésébe. — Az említett kis könyv Sophokles életét 
és hét darabjának kimerítő analysisét adja. Az életrajzban csak a teljesen 
megbízható adatokat vette fel a szerző ; különösen szépen fejti ki az idő- 
viszonyokra való utalással az Aeschylus és Sophokles közti nagy 
különbséget. Az egyes darabokat egyszerűen, de elég kimerítően vázolja; 
csak a darabot tekinti, a nélkül, hogy apróbb kérdések fejtegetésébe, 
minők: előadási év, jutalom, trilógia-kérdés stb., bocsátkoznék. Minden 
darabnál a kiválóbb modern utánzatok is röviden fel vannak sorolva.
— A fordító az eredetinek szövegétől csak ott tért el, a hol a szerző az 
angol közönséget tartotta szem előtt vagy a hol szükségét látta annak, 
hogy valami jegyzettel megtoldja. — A csinos kis művet melegen ajánl
hatjuk ; tanárok úgy mint tanulók jó hasznát vehetik, ha Sophoklessel 
meg akarnak ismerkedni. Ára a 184 lapra terjedő szépen kiállított 
kötetnek csak 30 kr.
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— A tanulók bevezetése a képzőművészetbe czímmel Suh- 
rauer tanár a sziléziai középiskolai tanárok egyesületének 1881 -ik évi 
ápr. 11-én tartott gyűlésén lelkes fölolvasást tartott (közölve a Zeitschr. 
f. d. Gymnasial-Wesen 1882. febr.-márczinsi füzetében). Fölolvasásának 
rövid tartalma a következő: Hogy szükséges a tanulókat bevezetni a 
képzőművészetbe, hogy kilépve a középiskolából ne legyenek egészen 
érzéketlenek annak magasztos alkotásai iránt, azt alig szükséges bizo
nyítani. Tény az is, hogy eddig úgyszólva semmit sem tettek ebben az 
irányban, mert egyes ábráknak a classicus irók olvasása alkalmával 
való mutatása és a rajztanítás alig tehetnek számot e tekintetben. Nem 
szükséges e czélból külön órákat kiszabni, a mi nagyon megnehezítené 
a terv kivitelit, mert általános a tanulók megerőltetése miatt emelt 
panasz ; elégséges, ha a bizonyos (egy vagy két heti) időközökben 
kifüggesztett ábrákat (legjobb, ha photographiák) a classicus nyelvek 
vagy a történet tanára alkalmilag 15—20 percznyi idó alatt megmagya
rázza. Kezdetben legczélszerűbb az antik művészet körén belül maradni, 
hogy a tanulók fejében világos alapfogalmak helyett zavar ne támadjon. 
Mélyebb archreologiai kérdésektől természetesen tartózkodni kell; attól 
sem kell félni, hogy a tárgyalás rövidsége s általában véve az egész 
dolog mellékes elintézése fölületességre fogja vezetni a tanulókat. Vilá
gos, hogy e bevezetésnek csakis a legfelsőbb osztályokban van helye. 
Legczélszerűbb segédeszköz R. Menge tEinführung in die antiké Kunst» 
czímű munkája (átlássál, Lipcse, 1880, Seemann, bekötve 5 márka 50 
fillér), mely a számos másolatokat összefüggő szövegben magyarázza, 
és, a mi a legbecsesebb, részletes útbaigazítást ad arra nézve, hogy hol, 
milyen uagyságban, milyen áron stb. kaphatók az egyes műemlékek 
photographiái, melyek az osztályokban úgynevezett váltó rámákban, az
az olyanokban, melyekbe a képeket tetszés szerint be lehet illeszteni, 
volnának kifüggesztendők. Az egész anyag körülbelül 300 márkába 
kertíl. A waldenburgi és eisenachi gymnasiumokban már használatban 
vannak ezen váltó rámák. — Ismertettük e fölolvasás tartalmát, mert 
tanulságosnak tartottuk arra nézve, hogy mily egyszerűen és mily 
csekély anyagi áldozattal lehetne a czímben jelzett czélt elérni; mert 
150—200 forint oly csekély összeg, hogy azt gymnasiumaink nagy 
része könnyen előkeríthetné. P. V.
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