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Nemcsak történeti a irodalomtörténeti, hanem nyelvi, művelődéstörté
neti és népismei szempontból is oly megbecsülhetetlen bánya ez a gyűj
temény, melynek irodalmunkban nincsen párja. Csak holt anyag 
ne maradjon ! Csak menne át, minél előbb, a nemzetbe, főleg a legter
mészetesebb és leghivatottabb csatorna, az iskola útján! Nem figyel
meztethetjük eléggé középiskolai tanárainkat, hogy e kitűnő munkát 
áttanulmányozni, magukévá tenni, kiaknázni és értékes eredményeit az 
új nemzedékkel közleni ne késsenek I A derék kiadónak pedig igaz há
lánk jeléül jobbat nem kívánhatunk, mint hogy e nagy művét nemze
tének örömére és saját nevének dicsőségére szerencsésen befejezhesse.

H k in r ic h  G u sztá v .

Bürger és Pozsony.
A Phil. Közlöny jelen évfolyamának 124. lapján ily czím alatt H. 

G. Bürger Gottfried Ágost leveleinek több passzusára figyelmeztetett, 
melyekből kitűnik, hogy a híres költőnek 1785-ben és 1786-ban terve 
vagy kilátása volt Pozsonyban tanári állást nyerhetni. A czikk írója vé
gűi azon véleményt fejefci ki, hogy a pozsonyi evang. lyceum kézirat
tárában erre nézve talán több felvilágosító adatot lehetne találni. Nem 
rég Pozsonyban megfordúlva, alkalmam volt az ottani evang. egyház 
levéltárában ezen érdekes irodalomtörténeti kérdésnek utána járni, de 
sajnos, nagyon kevés eredménnyel. Az egyházi gyűlések jegyzőkönyvei
ből azt tudjuk meg, hogy az 1785-ik év végén a lyceumon új tanári ál
lást rendszeresítettek. Ez állás betöltése több gyűlésen volt tanácskozás 
tárgya, míg végre 1786. január havában Fábry István modori lelkészt 
választották meg arra. Bizonyosnak mondhatjuk, hogy Bürger levele
zésének idézett helyei ezen állásra vonatkoznak. Az ő neve azonban 
nem fordúl elő sem az új tanszék felállítására vonatkozó előzetes tárgya
lások jegyzőkönyveiben, sem az arra kandidáltak névsorában, sem a levél
tár valamely más iratában. Azt kell tehát feltennünk, hogy Bürger nem 
is lépett hivatalos érintkezésbe a pozsonyi intéző körökkel, hanem hogy 
csak magán úton nyerte értesítéseit és magánlevelezésben fejezte ki az 
állás elnyerésére vonatkozó aspiratióit is. Hogy Pozsonyból kapott ér
tesítései csak magántudósítások, még pedig meglehetősen pontatlan és 
tájékozatlan tudósítások voltak, az kitetszik egyrészt abból, hogy Bür
ger csak 600 frtnyi fizetésről tud (s ez összeget egy helyütt kevesli is), 
pedig a szóban forgó állás évi 750 frttal volt dotálva, másrészt abból, 
hogy még 1786. aug. havában azt íija, hogy itt az ideje elhatároznia 
magát, de még mindig nem képes rá, holott az ügy már azon év január 
havában egészen el volt intézve. Ennyit nyújtanak a hivatalos okiratok 
a kérdés tisztázására. P etz G e d eo n , •
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