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Kozma Katalin

Karl Anton von Gruber életrajza 1824-ből

„Rászolgál a mi írónk is, hogy őt is megismerjék, kit úgy a magyar, mint a német 
irodalomtörténetek elhallgatnak avagy éppen csak legrövidebben tárgyalnak. Nem 
korszakot alkotó az ő irodalmi munkássága, nem is oly ismeretes neve, mint korán 
elhunyt kortársáé, Lenau Miklósé1 (1802–1850), de azért bécsi tartózkodása idejében 
az akkori német irodalmi köröknek ismert alakja volt.”2 Szekeres Bónis ezekkel a 
szavakkal vezette be Karl Anton von Gruberről (1760–1840) írt monográfiáját.

Ez a mára már elfeledett, a 19. század fordulóján élő, német nyelven alkotó, de 
magyar származású író helyét keresve, a művészet, a tudomány és a hivatal között 
ingadozva, változatos utat járt be. Volt többek között élelmezési tiszt, a Batthyányak 
titkára, a Nemzeti Múzeum Könyvtárának, később az Apponyi-könyvtárnak a 
scriptora. Költeményeit kiadták a hazai almanachokban, így Christophorus Rösler és 
Karl Georg Rumy Musenalmanachjában.3 Az osztrák irodalomról szóló tudósításai 
megjelentek a Der Neue Teutsche Merkurban, de készített nyelvészeti (Historia linguae 
Ungaricae, Posonii, 1830) és történelmi (Das osmanische Reich, Wien, 1811) tárgyú ta-
nulmányt is.4

Ha megnézzük a magyar irodalomtörténet forrásait, helytállónak bizonyulnak 
Szekeres szavai. Rajta kívül Szepessy Ilona volt az, aki – alapvetően Szekeres kutatá-
saira építve5 – Gruber életéről és irodalmi tevékenységéről átfogó pályaképet rajzolt.6 

A magyar irodalmi bibliográfiákat szemügyre véve megállapítható, hogy legbő-
vebben a Magyar írókban olvashatunk Gruberről.7 Szinnyei az életrajz egyik forrása-
ként Gräffer és Czikann enciklopédiáját8 nevezte meg, melynek mind életrajzi adata-
it, mind pedig az író munkáinak felsorolását lényegesen kibővítette. 

Bár Gruber életrajzát illetően csakugyan kevés forrás áll rendelkezésünkre, nem 
csupán a Gräffer–Czikann-féle lexikon az egyetlen, amelyben Karl Anton von 
Gruber szerepelt, illetve szerepelt volna. A következőkben a hivatkozott enciklopé-
dia-bejegyzés előzményét próbáljuk meg körüljárni.9

1 Nikolaus Lenau, osztrák költő.
2 Szekeres, 1903, 3.
3 Előbbi 1801-ben Pozsonyban, utóbbi 1807-ben és 1808-ban Lőcsén jelent meg.
4 Gruber, sokoldalú munkássága ellenére is, melyet kortársai elismertek és méltányoltak, mégis el-

sősorban a magyar nyelvű kultúra ápolásáért és propagálásért tett erőfeszítései miatt tartható szá-
mon.

5 Szepessy, 1918, 1.
6 Szepessy Ilona tanulmánya először 1918-ban, majd 1922-ben jelent meg.
7 Szinnyei, 1894, 1511–1514.
8 Gräffer–Czikann, 1835, 432–433. 
9 Jelen áttekintés csak az osztrák bibliográfiákra korlátozódik, a Németországban megjelenteket 

most figyelmen kívül hagyja.
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A Vaterländische Blätter 1820-ban egy hat részből álló sorozatban közölte a Bécshez 
köthető írók és tudósok névsorát.10 A lista még ugyanabban az évben könyv formá-
jában is megjelent, tágabbra húzva a kört a Bécs környéki írók bevonásával. Mint 
Franz Sartori, a lap szerkesztője, az összeállítás felvezetéseként szolgáló cikksorozat-
ban,11 illetve a könyv előszavában elmondta, egy néhány évvel korábban megjelent 
írásra való reagálásként tették közzé a névsort. Johann Pezzl12 még egy 1812-ben 
megjelentetett írásában ugyanis többek között azon véleményének adott hangot, 
hogy az osztrák irodalom az 1781-es fellendülést követő, csupán néhány évig tartó 
virágzás után érezhető mértékben visszahanyatlott. Ennek okát nem csak a háborús 
idők következményében kereste,13 így például abban, hogy a kultúrára szükségsze-
rűen kevesebb pénzt fordítottak. Pezzl azt is felvetette, hogy az újabb író- és tudós-
nemzedékben nem akadnak olyanok, aki az elhunytak helyét átvehetnék.14 Sartori 
ez utóbbi állítást szándékozott a kortárs írók és tudósok névsorának közreadásával 
megcáfolni.15

A listába nemcsak a Bécsben születetteket vették fel, hanem azon személyek is 
helyet kaptak, akik életük egy szakaszában a városhoz kötődtek. Így került a sorba 
olyan magyar származású, de németül (is) író személy, mint Görög Demeter,16 Jakob 
Glatz,17 Johann Karl Unger18 és Karl Anton von Gruber. Az újságban felsorolás-
szerűen csak a név, a foglalkozás és az adott személy által művelt tudományterület 
közlésére szorítkoztak.

Tíz évvel később megjelent könyvében Franz Sartori jelezte, hogy a nemsokára 
kiadásra kerülő tudós- és írólexikona számára, amelyen immáron két évtizede dol-
gozott, eddig több mint 2000 forrásanyagot nézett át, és azon fáradozik, hogy azt 
további ezer tétellel bővítse ki.19 

Készülő lexikonjához küldte be még 1824-ben Karl Anton von Gruber az aláb-
biakban közlésre kerülő életrajzát. Sartori lexikona a szerző 1832-ben bekövetkező 

10 Az összeállítás szerzője ismeretlen, csak a monogramja szerepel a sorozat legvégén: F. H. B. Maga 
a felsorolás a Vaterländische Blätter 1820. március 1. és 15. között megjelent számaiban található.

11 A Vaterländische Blätternek az osztrák főváros lapjait bemutató sorozata, az Über die Zeitschriften 
Wiens, eredeti témájától eltérve hozta fel a bécsi kulturális, tudományos élet működőképessége 
bizonyításának a szükségességét. 

12 (1756–1823) A 18. század végi Bécs egyik legmeghatározóbb személye. Legismertebbek a korabeli 
osztrák fővárost időnként szatirikus hangnemben bemutató kultúr- és művelődéstörténeti írásai.

13 A törökök elleni háború 1787-ben kezdődött.
14 Pezzl, 1812, 88.
15 Sartori, 1820a, 17; Uő., 1820b, 71.
16 Görög Demeter (1760–1833), császári és királyi kamarás, udvari tanácsos, a Magyar Tudományos 

Akadémia tiszteletbeli tagja. Előbb a Bécsben megjelenő Hadi és Más Nevezetes Történetek, majd a 
pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztője.

17 Jakob Glatz (1776–1831), evangélikus lelkész, egyházi tanácsos. A gyermekek számára írt tanító-
nevelő szándékú könyvei a magyar és német mellett más nyelven is megjelentek. Akárcsak Gruber, 
Glatz is küldött magyar témájú tudósításokat osztrák és német lapok számára.

18 Johann Karl Unger (1771–1836), a bécsi Theresianium első kormányzója. Magyarországról szóló 
útleírásait a Beyträge zur Topographie des Königreiches Ungarn és a Zeitschrift von und für Ungar közölte.

19 Sartori, 1830, XI–XII.
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halála miatt nem jelent meg. Az összegyűjtött anyag viszont részint átdolgozva, rész-
ben kibővítve bekerült a Gräffer–Czikann-féle enciklopédiába, majd még alaposab-
ban átdolgozva Wurzbach lexikonába.20 

Érdekes megfigyelni a Karl Anton Gruberről közölt lexikoncikkek esetében az 
egyes életrajzi adatokat. Az író születési dátumaként mindkét lexikonban 1770 sze-
repel,21 a halál idejét illetően Wurzbachnál viszont csak hozzávetőleges az időpont.22 
Egyezést mutatnak az életrajzok Gruber foglalkozását illetően.23 Mindkét életrajz 
kiemeli közreműködését Bredeczky24 Magyarország topográfiájáról szóló munkájá-
ban,25 illetve a különböző lapokban – így a Wiener Zeitungban – és almanachokban 
megjelent munkáit. 

Gräffer és Czikann az író munkáinak felsorolásakor a szépirodalmi tevékenység – 
színművek, versek – bemutatására helyezte a hangsúlyt. Egyéb, történelmi, földrajzi 
témájú művei közül egyet említettek.26 Az 1824 után kiadott írásai közül csak egy tétel 
került enciklopédiájukba, az 1833-ban Pozsonyban megjelent Margit című dráma.

Náluk átfogóbb felsorolást ad Constantin Wurzbach Gruber munkáiról. Nem 
csak a szépirodalmi műveket veszi számba, hanem más témájú – így nyelvészeti 
– írásait is. Azt, hogy Wurzbach nem kizárólag az 1835-ös encikopédiára támaszko-
dott, alátámasztja többek között az, hogy lexikonába felvett olyan, az 1830-as évek-
ben megjelent kötetet,27 mely Czikannéknál nem szerepelt, illetve egy, az 1810-es 
évek elejéről származó anonim fordítást is.28

Forrás

Karl Anton von Gruber levele Franz Sartorihoz29

 
Wien den 3ten  August 1824.

Euere Wohlgeboren

Haben mir ein Exemplar der Aufforderung an die österreichischen Schriftsteller 
zugeschickt, folglich auf  mich zu einem Beitrag für das Gelehrten- und Schriftsteller- 
Lexikon der österreichischen Monarchie aufgefordert. Es ist zu unbedeutend, was ich über 

20 Wurzbach, 1858, 384–385.
21 A közölt forrásban a születési év 1760. Szinnyei is ezt az évet adja meg a Magyar írókban.
22 Wurzbach – feltehetően az Österreichische National-Encyklopädie 1835-ös kiadása nyomán – az íróról 

közölt utolsó adat alapján 1833 utánra teszi Gruber halálát.
23 Előbb Széchényinél, majd Apponyinál könyvtáros.
24 Samuel Bredeczky (1772–1812).
25 A Topographisches Taschenbuch für Ungarn 1802-ben jelent meg.
26 Das osmanische Reich geogr. statistisch und geschichtlich dargestellt. Wien, 1811.
27 Spätlinge. Preßburg, 1832.
28 Buttlers Hudibras in neun Gesängen. Wien, 1811.
29 Három kézzel írt lap, címzés nélkül. Lelőhely: ÖNB-HAN, 31/16-4 Han.
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mich selbst sagen kann, und doch erfülle ich dero Wunsch, indem ich eine kleine, 
gedrängte, alles erschöpfende Selbstbiographie hier niederschreibe.

Ich ward zu Segedin30 in Ungern am 28ten Junius 1760 geboren. Mein Vater 
Johann Baptist Benedict von Gruber hat sich als königlicher Salz-Obereinnehmer, 
durch treu geleistete und viele ersprießliche Dienste, um seinen Monarchen und 
dem Staate verdient gemacht, und noch ist er in Segedin, seiner Humanität und 
Rechtigkeit wegen, unvergeßlich. Da er das Wissenschaftliche liebte, ob er es gleich 
nicht selbst betrieb; so flößte er mir schon in meiner frühen Jugend Liebe zum 
Wissen ein, die meine Lehrer zu nähren suchten. Meine Studien vollendete ich in 
Wien, nachdem ich vorher die Gymnasien in Segedin und Ofen31 fleißig besuchte, 
und in demselben die alten lateinischen Classiker liebgewann, zu denen ich mich 
noch heut zu Tage hingezogen fühle. Mein Vater benützte mich schon sehr frühe 
in seiner Hauskanzelei, verschaffte mir eine mit Gehalt verbundene Practicanten-
Stelle bei dem königlichen Berg-Salz-Oberamte zu Rhonaßek32 in Ungern; allein 
auch da fand ich wieder Menschen, die meine Liebe zur Literatur wieder anfachten; 
ich kam, nachdem ich mein kleines Ämtchen niederlegte, nach Hause, wo ich 
eine zeitlang mich der deutschen Poesie und dem Studium der Ästhetik widmete; 
letztere an der damahligen Ofner Universität fleißig studierte, in der Hoffnung beim 
literarischen Fache eine Anstellung zu erhalten: allein ich sahe mich getäuscht, und 
mein Vater drang darauf, daß ich eine königliche Bedienstung ansuchen sollte; ich 
ward auch bald (1785) Beamter bei dem k. k. Verpflegungs-Wesen, wo ich es bis zum 
Verpflegungs-Officier brachte. Auch bei diesem Geschäfts-Zweig wollte ich nicht 
bleiben, der Hang zur Literatur wuchs und ich legte 1790 mein Amt nieder, ohne 
die verlassene Stelle mit einer andern ersetzt zu sehen. Nothgedrungen nahm ich die 
Stelle eines Sekretärs bei Herrn Grafen Theodor von Batthyán und später bei dem 
Herrn Grafen Joseph von Batthyán an, ward von dem unvergesslichen Grafen Franz 
von Széchényi zum Assessor der Schümegher Gerichtstafel (1804) ernannt, welches 
Ehrenamt ich jetzt noch begleite. In eben diesem Jahre wurde ich Beamter an der 
königlichen Landesbibliothek. Die Hoffnung in Wien eine einträglichere Anstellung 
zu erhalten, legte ich mein Amt wieder nieder, privatisirte als Schriftsteller in Wien, 
wo ich mich, nebst der Geschichte, ausschließig der Bibliographie widmete. Im Jahre 
1811 haben mich S[ein]er Excellenz der hochverdiente Herr Graf  von Appony33 zu 
Ihrem Bibliothekar ernannt, welches Amt ich bis zur Stunde noch mit der größten 
Zufriedenheit begleite und bis zum letzten Hauche meines Lebens begleiten werde.

Von meinen unbedeutenden Werken sind folgende erschienen, außer welchen 
ich keine für die meinigen erkennen will.
Hymnus an Pallas Athene. Preßburg, 1802. 8°.
Försterfamilie. Wien, 1803. 8°

30 Szeged
31 Buda
32 Rónaszék
33 Apponyi Antal (1751–1817).
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Idyllen. Wien, 1803. 12°.
Hymnus an Pannonia. Wien, 1804. 8°.
Das Ideal. Penig, 1804.
Torquato Tasso. Penig, 1805.
Elogia et Epigraphica. Quibus accedit diagnosis librorum ab arte typographica inventa, 
usque ad annum 1560 typis editorum. Posonii, 1805. 4°
Adams Geschichte von Spanien, seit der Entdeckung bis zur Thron-Entsagung Carl 
IV. Aus dem Französischen frei übersetzt. Wien, 1809. 6 Bände. 8°
Vanina Ornano, eine Tragödie in 5 Acten. Pesth, 1811. 18°
Das osmanische Reich. Geographisch, statistisch und geschichtlich dargestellt. Wien, 
1811. 8°
Geschichte des osmanischen Reiches, von seiner Entstehung bis auf  die neuesten 
Zeiten. Wien, 1811, 4 Bände in 8°.
234 Neu entdeckte Fabeln des Phädrus; aus dem Lateinischen übersetzt. Mit lateinischen 
Text und Bemerkungen. Wien, 1815. 8°
1 Fasti triumphales. Vindobonae, 1814 in octavo obliquo.
Saul, eine Tragödie in 5 Acten. Wien, 1819.
Hymne an Mozarts Geist. Wien, 1823. 8°
Außer diesen Schriften habe ich zu dem von Zeit zu Zeit erschienenen, in Wien 
gedruckten Tripartitum, seu de analogia linguarum Beiträge geliefert und im 6ten Bande 
der Fundgruben ist meine lateinische zu Gunsten der Templer geschriebene Abhandlung 
eingerückt worden.

Mögen dieselben diese wahre und getreue Schilderung meines Lebens 
gefällig aufnehmen, noch gutdänken redigiren, und von meiner voll kom mensten 
Hochachtung überzeugt seyn, mit der ich die Ehre habe zu seyn.

Ew. Wohlgeboren
         

ergebenster Diener
Carl Anton von Gruber

Rövidítések, forrás- és irodalomjegyzék

ÖNB-HAN  Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften-, Auto graphen und 
Nachlässesammlung, Bécs

*
Gräffer–czikann
1835 Gräffer, Franz–Czikann, Johann: Österreichische National-Encyklopädie, 

oder Alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des 
österreichischen Kaiserthumes. Zweyter Band. Wien, Strauss’s Ww. 1835.

34 Ez és az ezt követő tétel sorrendje felcserélődött.
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Pezzl
1812 pezzl, Johann: Neue Skizze von Wien. 3. Heft. Wien, Degen. 1812.
Sartori
1820a Sartori, Franz: Verzeichniß der gegenwärtig in und um Wien leben den Schriftsteller, 

nebst den Wissenschaftsfächern, in welchen sie sich vorzüglich bemerkbar gemacht 
haben. Wien, Strauß. 1820.

1820b Sartori, franz: Über die Zeitschriften Wiens. In: Erneuerte Vater ländische Blätter 
für den österreichischen Kaiserstaat. (1. März 1820) Nr. 18. 69–71.

1830 sartori, Franz: Historisch-ethnographische Übersicht der wissen schaft lichen 
Cultur, Geistesthätigkeit und Literatur des österreichischen Kaiserthums nach seinen 
mannigfaltigen Sprachen und deren Bildungs stufen. Wien, Gerold. 1830.

Szekeres
1903 Szekeres Bónis: Gruber Károly Antal élete és művei. In: A Pannon halmi Szent-

Benedek-Rend pápai kath. gimnáziumának értesítője az 1902-1903-iki iskolai évről. 
Pápa, Kis Ny. 1903. 3–30.

Szepessy
1918 szepessy Ilona: Grubenfelsi Gruber Károly Antal hazai német író élete és irodalmi 

működése. Székesfehérvár, Egyházmegyei Ny. 1918.
Szinnyei
1894 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 3. köt. Budapest, Hornyánszky. 

1894.
Wurzbach
1858 Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 

enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche von 1750 bis 1850 
im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. 3. Theil. Wien, Zamarski. 
1858.




