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♦ ♦ ♦    GÁLFFY ZSUZSANNA

Blaha Károly, a „piktor szakács”
Adalékok Simor János bíboros, hercegprímás 
udvartartásának történetéhez

A nagy mecénásról, Simor János bíboros, hercegprímásról köztudott, hogy
az érseki aulában tehetséges emberekkel vette körül magát. Gondolunk itt
többek  között  Majer  István  nagyprépostra,1 Császka  György,2 Dankó Jó-
zsef,3 Knauz  Nándor,4 Somogyi  Károly,5 Szántóffy  Antal6 kanonokokra,
Lippert József építészre.7 Így nem meglepő talán, hogy Simor udvartartásá-
nak alsóbb szintjén is kiváló szakembereket találunk. Ilyen sokoldalú tehet-
ség volt az érsek főszakácsa, Blaha Károly is, akinek neve mára a feledés
homályába merült. Pedig Blaha a maga korában citera-virtuózként, dalszer-
zőként és festőművészként elismerést vívott ki magának. Érdemes tehát e
nem mindennapi szakácsmester életútját feleleveníteni.

Blaha Károly életrajzával kapcsolatban egyelőre kevés forrás áll rendel-
kezésre. A Prímási Levéltár Számvevőségi Levéltára az udvarmesteri szám-
adások között  megőrizte  néhány év fizetési  jegyzékét,  amely  az  1869 és
1891 közötti évekből szolgál bizonyítékul arra, hogy Blaha Károly Simor
János esztergomi érsek főszakácsaként működött. Fennmaradt továbbá Bla-
1 Majer István (1813–1893) pedagógus, népnevelő író, az első magyarországi bölcsőde megalapí-

tója. Vö. KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900 (Esztergom 1900) 487-490.
2 Császka György (1826–1904) esztergomi kanonok, szepesi püspök, majd kalocsai érsek. Papne-

veldei tanár, író. Vö. KOLLÁNYI 498-500.
3 Dankó József (1829–1895) esztergomi kanonok, c. püspök, művészettörténész, az MTA levelező

tagja. Vö. KOLLÁNYI 490-492.
4 Knauz Nándor (1831–1898) esztergomi kanonok, prépost, c. püspök. Érseki levéltárnok, törté-

nész, az MTA tagja. A Magyar Sion folyóirat alapító szerkesztője. Vö. KOLLÁNYI 500-502.
5 Somogyi Károly (1811–1888) esztergomi kanonok, az MTA levelező tagja, a Szent István Tár-

sulat  alapító tagja.  Több mint  40 000 kötetes könyvtárát  Szeged városának ajándékozta.  Vö.
KOLLÁNYI 485-487.

6 Szántóffy  Antal  (1813–1880)  esztergomi  kanonok,  az  esztergomi  főszékesegyház  plébánosa,
szenttamási prépost. Nevéhez fűződik a Bakócz-kápolna történetének megírása. Vö.  KOLLÁNYI
482-483.

7 Lippert József (1826–1902) Simor János esztergomi érsek főépítésze, egyházművészeti tanács-
adója,  az esztergomi  prímási  palota tervezője.  Vö.  Magyar Katolikus Lexikon VII  (Budapest
2002) 875.
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ha néhány konyhai elszámolása is.8 Ezek a dokumentumok azonban hallgat-
nak Blaha Károly tehetségéről.  Szerencsénkre a  társaságkedvelő  szakács-
mester jó kapcsolatot ápolt Dobos C. József csemegekereskedővel, a dobos-
torta megalkotójával, akinek – a számlák tanúsága szerint – rendszeres vevői
közé tartozott. Dobos az egyik, szakácsokról szóló írásában több oldalt szen-
telt Blaha bemutatásának, kiemelkedően tehetséges, sokoldalú embernek tar-
totta.9 Még nagyobb szerencse, hogy Blaha Károly baráti köréhez tartozott
Dr. Kőrösy László, az  Esztergom és Vidéke című lap újságírója és felelős
szerkesztője.10 Kőrösy újságjában minden apró részletről beszámol Blaha ze-
nei  és  képzőművészeti  pályafutását  illetően. Ezen információk birtokában
vállalkozhatunk a szakácsmester életrajzának vázolására. 

Blaha Károly fiatalkoráról alig tudunk valamit, de születési helye és ideje
ismert: Bécs, 1836. augusztus 20.11 Bécsben nőhetett fel, legalábbis a bécsi
reáliskola  növendékeként  tanult.12 Tanulmányai  végeztével  Anton Magnis
gróf szolgálatába lépett, elkísérte gazdáját különböző utazásaira.13

Magyarul nem – vagy csak alig – beszélt, ennek ellenére magyar festő-
ként tartják számon.14 A további kutatás feladata kideríteni, hol tanulta a sza-
kácsmesterséget, hogyan vált francia szakáccsá. Az sem ismert, hogy mikor
került Magyarországra, és milyen módon, illetve mikor került kapcsolatba
Simor  Jánossal.  Mivel  a  győri  püspökség  gazdasági  iratainak nagy része
1910-ben, egy tűzvészben elpusztult, sajnos nem maradt nyoma, hogy a fő-
szakács Simor szolgálatában állt-e már győri püspöksége idején is.15

8 Prímási Levéltár (a továbbiakban: PL), Számvevőségi Levéltár, 2831,3863, 3930, 4003, 4074,
4140, 4204, 4280. számú csomók. Az 1869. évinél korábbi dokumentum egyelőre nem került elő
Blahát illetően.

9 DOBOS C. József,  Culinarische Reminiscenzen, in DOBOS C. József,  Trilogie der Phantasie auf
der Reise (Budapest 1906) 341-343 és 353-356. 

10 Dr. Kőrösy (Kucsera) László (Esztergom, 1856 – Dömös, 1918) bölcseleti doktor, főreáliskolai
tanár. Esztergomban, majd Budapesten tanított, emellett író, újságíró, lapszerkesztő. Az 1879-
ben indult Esztergom és Vidéke című lap szépirodalmi rovatának vezetője, majd a 31. lapszámtól
felelős szerkesztője 1892-ig. A  Pesti Hírlap belső munkatársa,  és más újságokban is jelentek
meg cikkei. Vö. SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái VII (A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése utánnyomat-sorozata) (Budapest 1980-1981) 119-121. oszlop. Ma-
gyar Katolikus Lexikon VII, 373. 

11 Blaha Karl, in Deutsch-österreichisches Künstler- und Schriftsteller-Lexikon I. Biographien der
Wiener Künstler und Schriftsteller (Bécs 1902) 41. Itt Blaha mint Simor udvarmestere szerepel,
szakácsságáról nem történik említés. 

12 Fővárosi Lapok 21 (1884. augusztus 10.) 188/1220.
13 Blaha, Karl, in  Deutsch-österreichisches Künstler- und Schriftsteller-Lexikon I, 41. A szerző a

„Beamter” (hivatalnok) szót használja. A Magnis család morva grófi család, nem derül ki, a szö-
vegben melyik Anton grófról van szó (Anton Karl Otto 1823–1894, Friedrich Wilhelm Anton
1786–1861).

14 Vö.  Esztergom és Vidéke (a továbbiakban: EVID) 37 (1915. augusztus 29.) 68/2. Blaha német
nyelven készíti számadásait.

15 A Győri Egyházmegyei Levéltár munkatársainak szíves tájékoztatása. 
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Blaha Károly 1867-ben érkezett Esztergomba, 24 éven át dolgozott itt Si-
mor főszakácsaként.16 Emellett tevékenyen részt vett a város kulturális életé-
ben.  Elismert  citera-virtuózként  különböző  koncerteken,  estélyeken lépett
fel, amiről az Esztergom és Vidéke című lap is rendszeresen beszámolt. Pél-
dául 1883-ban farsang idején citerázott a kereskedelmi ifjúság estélyén, no-
vember 24-én pedig a dal- és zenekedvelők estélyén vissza is tapsolták.17 A
citera-virtuóz szakács Budapesten is vállalt fellépéseket, amint erről a Fővá-
rosi  Lapok című  szépirodalmi  napilap  tudósított.18 Blahát  1879-ben  az  a
megtiszteltetés érte, hogy Keglevich Ödön gróf, a budapesti citeraklub elnö-
ke meghívta, működjön közre az egylet fennállásának 5 éves ünnepségén.
Nem sokkal később pedig a citeraklub tiszteletbeli tagjává választották, ami-
ről Blaha szép díszokmányt kapott.19 A főszakács kapcsolatát gróf Kegle-
vichcsel Dobos C. József is megemlíti. Franz Bach, a Neue Illustrierte Zei-
tung újságírója  úgy  tudja,  Blaha  autodidakta  módon  tanulta  meg  a
citerázást.20

Blaha Károlyban dalszerzőt is tisztelhetünk. 1877-ben számolt be a sajtó
„A legujabb s legkedveltebb magyar népdalok átirata” várható megjelenésé-
ről, amely az újságíró szerint az első magyar népdalátirat citerára.21 Az Esz-
tergom és Vidéke 1880-ban egy koncert kapcsán írt Blaha új dalának bemu-
tatásáról, „melyet a közönség rendkívül előzékenyen fogadott”.22 1881-ben a
lap ismét új dalról számolt be, a Rózsavölgyi és Tsá-nál jelent meg az „Ein
Herz will zu den andern” című zenemű.23 Dobos pedig a „Hand in Hand”
(Kéz a kézben) című táncot nevezi meg.24 Franz Bach szerint viszont Blaha
mint zeneszerző nem túl ismert, ugyanis művei hatalmas technikai jártassá-
got igényelnek.25

A sajtó Blaha Károly festményeivel még többet foglalkozott, mint citera-
játékával. Egy 1882-ben megjelent cikk szerint Blaha csak néhány éve fest.26

A cikk bemutatja Blaha műtermét, amely Esztergomban, a mai Dobozi Mi-
hály utca 14. sz. alatt, a korábbi Simor vagy Vöröskereszt Kórház, a későbbi

16 Vö. EVID 13 (1891. augusztus 23.) 68/3.
17 EVID 5 (1883. január 18.) 6/2; EVID 5 (1883. november 29.) 96/3.
18 Pl.  Fővárosi Lapok 13 (1876. január 25.) 19/90 (Citera-estély a Hungáriában);  Fővárosi Lapok

18 (1881. január 8.) 5/27 (Óbudai kör).
19 EVID 1 (1879. szeptember 25.) 34/3; 1 (1879. október 12.) 39/3.
20 BACH, Franz, In der geistlichen Metropole Ungarns, in Neue Illustrierte Zeitung 10 (1881. októ-

ber 23.) I,4/55.
21 Fővárosi Lapok 14 (1877. június 22.) 141/690. 
22 EVID 2 (1880. november 18.) 93/3. 
23 EVID 3 (1881. április 28.) 34/3. 
24 DOBOS 355. 
25 Neue Illustrierte Zeitung 10 (1881. október 23.) I,4/55. Idézi: EVID 3 (1881. november 3.) 88.

sz.
26 EVID 4 (1882. április 30.) 35/2.
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Vaszary Kolos Kórház Pszichiátriai  Rehabilitációs Osztálya helyén volt.27

Blahát az újságcikkek tehetséges amatőr, „dilettáns” festőnek tartják, aki au-
todidakta módon tanulta a festészetet. Blaha összebarátkozott egy festőmű-
vésszel, Heinrich Edével is.28 Meghívta az idősödő, anyagi gondokkal küsz-
ködő magyar  királyi  udvari  festőt  Esztergomba,  aki  több hetet  töltött  ott
Blaha vendégeként. Közös műteremben dolgoztak, közben Heinrich tanítot-
ta őt. 

Blaha Károly 1880-tól állította ki műveit Ausztriában.29 Az egyik újság-
cikk nehezményezi is, hogy nem Budapesten méretteti meg magát.30 Az első
Bécsbe küldött kép Beethovent ábrázolta, de festett tájképeket, csendélete-
ket, önarcképet is. Habár Dobos C. József valósághű természetábrázolását
emelte ki, elsősorban portréfestészetét dicsérték. Egyik legnagyobb sikerét a
Simor érsek sétáját ábrázoló festménnyel érte el. „Ez a nagy kép, diszes ke-
retében csak nem régiben készült el. Herczegprímásunkat ábrázolja, a mint
régi residentiájából kilép, s az utczán egy egész csoport inséges ember kö-
zött megáll. Jobbról, balról esengve nyujtják ki kezöket a koldusok és szegé-
nyek s az ő jósága mindenkire biztatóan hat. A herczegprímás főalakja mö-
gött látható Majer István püspök, Dankó József praelatus, Császtka József,
Szántóffy kanonok, és Lippert lovag. A kapu alatt Magosházi portás tősgyö-
keres alakja. Huszonhat alak van a képen. Valamennyi egyforma szorgalom-
mal s igen sok kitűnő sikerrel.”31 A festmény Bécsben elismerést váltott ki.
A sajtó és Dobos C. József egyaránt leírja, hogy vevő is jelentkezett a képre,
800 Ft-ot ajánlott érte. (Blaha éves fizetése 600 Ft volt.) Ám Blaha „eltekint-
ve az anyagi haszontól, első sikerült nagyszabású művét magasabb czélra
fogja szentelni”.  32 Sajnos a festmény további sorsa ismeretlen, de a műről
készült rajz (1. kép) fennmaradt a Magyar Salon című folyóiratban.33 

Blaha Károly következő nagyobb műve az „Iskarióth” címet  viseli.  A
festmény Júdást ábrázolja, amint önnön tettének szörnyűségére rádöbbenve,
őrjöngve tépi a haját. A képet rövid időre az esztergomi városházán állítot-
ták ki 1883 márciusában, ahol 20 krajcárért lehetett megtekinteni, a szegé-
nyeknek  félárú  jegyeket  is  biztosítottak.  A  befolyt  összeget  –  36  forint

27 EVID 37 (1915. augusztus 29.) 68/2.
28 Heinrich Ede (Pest, 1819 – Milánó, 1885) festő, Bécsben és Rómában tanult. Hosszabb ideig élt

Itáliában. Az akadémikus stílust követte. Leghíresebb műve egy képciklus, amelyet Miksa főher-
ceg megbízásából  festett  a Miramare kastély számára.  Megfestette Ferenc József portréját  is.
Könnyelmű életvitele miatt idős korában anyagi gondokkal küszködött. 

29 http://www.zeller.de/de/kuenstlerindex/char/b/ (hozzáférés: 2018. 09. 12.). 
30 EVID 4 (1882. április 30.) 35/3. 
31 Uo. 2.
32 EVID 4 (1882. július 13.) 56/3. 
33 KŐRÖSY László, Simor János, in Magyar Salon (1886. október) 39-50. 45. 
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BLAHA KÁROLY „A HERCEGPRÍMÁS SÉTÁJA” C. FESTMÉNYÉRŐL KÉSZÜLT RAJZ
(Magyar Salon [1886. október] 45)

50 krajcárt  –  Blaha a  szegényeknek ajánlotta  fel.34 Az összegből  látszik,
hogy sokan voltak kíváncsiak az érseki szakács festményére. A képről kriti-
ka is megjelent Kövér János festőművész tollából, aki bár megfogalmaz né-
hány kritikus észrevételt a kivitelezést illetően (a színezés hiányos, az arc,
kezek, lábak éppen csak megközelítik a természetes valóságot), leszögezi,
nem akar „éles kritikai fegyvert használni azzal szemben, ki mint dilettans,
mondhatni művészi szenvedéllyel munkálkodik, hogy a művészet oltárán ő
is áldozhasson”. Kövér elismeri Blaha képességeit, kiemeli folyamatos fejlő-
dését, s kívánja, hogy „szorgalmas tanulmányok által igyekezzék a hibákon
tultenni”.35

34 EVID 5 (1883. március 18.) 23/3. 
35 EVID 5 (1883. március 25.) 25/2. 
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Ezeken kívül  Blaha Károly megfestette  két  helyi  egyesület  vezetőinek
portréját:  Bellovics Ferencet  és  Niedermann Pált,  a  Dal-  és  Zenekedvelő
Egyesület elnökeit, amely egyesületben maga is választmányi tag volt,36 va-
lamint az esztergomi tűzoltó egyesület elnökét, Dóczy Ferencet.37

Blaha több képet készített Simor érsekről, és megfestette a hercegprímás
édesanyjának portréját is.38

Sajnos Blaha Károly festményeinek őrzési helyéről nem sok információ-
val rendelkezünk. Az utóbbi években két festménye bukkant fel aukciókon
(2006-ban egy 1886-ban festett női portré kelt el Budapesten, míg 2010-ben
Stuttgartban került  kalapács alá a „Trauernde Frau vor Landschaftshinter-
grund”  [Gyászoló  nő  tájképi  háttér  előtt]  című  festmény).39 Blaha  egyik
1893-ban festett képe, a „Kilenc pozsonyi tanácsos egy gőzösön” a régi po-
zsonyi városházán van kiállítva40 (2. kép). Ez utóbbi festmény érdekessége,
hogy – a Magyar Salon című folyóiratban róla megjelent karikatúra (3. kép)
alapján – a bal szélen éneklő alakot Blahával azonosíthatjuk.41

Blaha Károly nemcsak művészetével vívott ki ismertséget az esztergomi-
ak körében, hanem a helyi társasági élet aktív résztvevője is volt. Közremű-
ködött komolyzenei koncertek, Esztergom környéki kirándulások szervezé-
sében.42 Többször  volt  farsangi  estély  vagy  bál  szervezőbizottsági  tagja.
Legemlékezetesebb közreműködése az 1886. február 7-én megrendezett dal-
és  zenekedvelők  farsangi  estélye  volt.  A  „humoristikus  zeneestély”  több
mint félezer szórakozni vágyót vonzott a Fürdő vendéglőbe. A tudósító elra-
gadtatva számol be az est fénypontjáról, egy mekkai zarándoklat előadásá-
ról:

„Ily képet látni még a legtúlzottabb igényekkel sem reméllettünk” – írja.
„A keleti alakokból, a festői török, arabs, szerecsen és indusokból álló kara-
ván, az izlésesen odavarázsolt odaliszk, főpapjai, vadjai, szerecsen gyerekek,
teve, elefánt stbivel oly impozánsan nagyszerű látványt nyujtott, hogy e kép
benyomását egyhamar feledni nem fogjuk. A közbeszőtt részek, a kalifa éne-
kesei, a beduinok kara, a fegyvertáncz, az imámok fohásza, és a kar imája

36 Bellovics:  Fővárosi Lapok 21 (1884. december 6.) 287/1851 és (1884. december 9.) 289/1865;
Niedermann: EVID 7 (1885. április 12.) 30/3 és (1885. június 7.) 46/5.

37 EVID 7 (1885. december 6.) 98/3.
38 EVID 10 (1888. október 18.) 84/3 és EVID 13 (1891. február 5.) 11/3. Blaha egyik Simorról ké-

szült arcképét a hercegprímás által alapított szentgyörgymezei árvaháznak ajándékozta. 
39 Vö.  https://blouinartsalesindex.com/Karoly-Blaha-16570-results.action.  Mindkét  festményről

található  fotó  az  interneten:  https://budapestaukcio.hu/blaha-karoly/festo/noi-portre  és
http://www.artnet.com/artists/karoly-blaha/trauernde-frau-vor-landschaftshintergrund-t_oM-z7N
 FkslPQsbtLfCvQ2 (hozzáférés: 2018. 09. 12.).

40 Múzeum mesta Bratislavy, Inv. Nr. K-6857. Köszönöm Zuzana Francová szíves közlését. 
41 KŐRÖSY 49. 
42 Pl. EVID 2 (1880. január 29.) 9/3 és 2 (1880. június 3.) 45. sz.
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KILENC POZSONYI TANÁCSOS EGY GŐZÖSÖN, 1893
(Fotó: Sylvia Sternmüllerová)
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KARVALY JÓZSEF KARIKATÚRÁJA BLAHA KÁROLYRÓL 
(Magyar Salon [1886. október] 49)

a magneziumvilágitással fokról-fokra emelték a jelenetek szépségét. Ez im-
pozáns látvány előállításának érdeme elsősorban Blaha Károlyé, ki fáradsá-
got nem kimélve ritka tapintattal rendezé azt; másodszorban Prokop43 úré, ki
az  összes  fegyverkészletet,  dárdákat,  lándzsákat,  pajzs,  handsár,  lófarkat,
félholdakat stbbit annyi izléssel s oly önzetlenül előállitá.”44 Az estély akko-
ra  sikert  aratott,  hogy Kőrösy László,  a  lap  egykori  felelős  szerkesztője,
majd főmunkatársa 32 évvel később, az Esztergom és Vidéke megalapításá-
nak 40.  évfordulója alkalmából  közölt  visszaemlékező cikksorozatában is
felidézi azt.45

43 Az említett  „Prokop úr” nem azonosítható egyértelműen. Valószínűleg Prokopp János (1825–
1894) érseki uradalmi mérnök, Esztergom város és megye mérnöke, építész, az érseki gépgyár
vezetője, a dalárda tagja, de lehet fia, id. Prokopp Gyula (1860–1925) ügyvéd, Esztergom város
főjegyzője is. Mindketten aktívan részt vettek a város társasági életében. A család történetére vo-
natkozóan lásd: PROKOPPNÉ STENGL Marianna, Adalékok Esztergom polgárosodásának történeté-
hez, in Esztergom Évlapjai (1994) 171-220.

44 EVID 8 (1886. március 7.) 19/5. 
45 EVID 40. (1918. január 6.) 2/3. 
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Végül ejtsünk szót Blaháról mint érseki főszakácsról! Sajnos a helyi sajtó
nem érdeklődött Simor konyhájának titkai iránt: büszke a citeravirtuózra és
a festőművészre,  de hallgat  Blaha szakácsi  kvalitásáról,  sehol  egy recept
vagy menüsor leírása. 

Dobos C. József elsőrangú szakácsművésznek tartja Blahát, és művében
közöl is egy Blahának tulajdonított receptet. A főszakács a Simor bíboros
aranymiséje  alkalmából  rendezett  ünnepségre  kitalálta  „az  egyik  legfino-
mabb ételt, amelyet ember valaha az utókorra hagyott”, egy csodálatos bá-
ránykotlettel kápráztatta el a vendégeket.46

A legpontosabb képet  az érseki  konyháról  a Prímási  Levéltár  konyha-
számadásait átnézve kaphatjuk.47 Ezekből kitűnik, hogy Blaha Károly fősza-
kács évi 600 Ft-os fizetésben részesült, amelyet negyedévi részletekben ka-
pott kézhez. Ezen felül járt még neki évi 30 Ft konyharuhapénz. A másik
szakács, Vargha György évi 400 Ft-os fizetést kapott, és Blahához hasonló-
an 30 Ft konyharuhapénzt. Vargha magyarul készítette a konyhaszámadáso-
kat, Blaha németül. A konyhán dolgozott még egy szakácsnő, évi 120 Ft-os
fizetésért, és 4 szolgálólány, évi 72 Ft-ért. Míg Blaha és Vargha Simor Já-
nost haláláig szolgálták, a szakácsnő és a szolgálók személye többször válto-
zott. 

Az esztergomi és a budai érseki palotának külön konyhaszámadásai ké-
szültek, ezeket Blaha és Vargha felváltva írta. A hercegprímás hol egyikü-
ket, hol másikukat vitte budai rezidenciájába. 

Simor udvartartásához nem tartozott külön cukrászmester, amint az né-
hány főúrnál szokásban volt. A számadásokból úgy tűnik, a péksüteménye-
ket és édességeket nem a szakácsok készítették, vagy legalábbis nem nagy
számban, mert  a számlák közt rendszeresen felbukkannak a cukrászdából
rendelt finomságok. Esztergomban Einczinger György pékmester és Hübner
Antal cukrász szállította az édességeket, Budán a Ruszwurm cukrászdából
rendeltek. Érdekességként jegyezzük meg, hogy bár az érseki konyha rend-
szeresen rendelt Dobos C. József csemegekereskedő üzletéből, a Dobost hal-
hatatlanná tevő torta egyszer sem szerepel a számlákon. 

Simor János minden bizonnyal elégedett volt mind francia, mind magyar
szakácsával. Ezt láthatjuk abból is, hogy élete végéig ragaszkodott mindket-
tőjükhöz. Sőt, Simor végrendeletében az őt körülvevő személyzet közül két
komornyikján és két huszárján kívül a két szakácsról emlékezett meg, halá-
lukig 500 Ft évdíjat hagyva rájuk.48

46 DOBOS 353 (Fordítás: G. Zs.).
47 PL, Számvevőségi Levéltár, 3863, 3930, 4003, 4074, 4140, 4204, 4280. számú csomók. Eddig

csak az 1885 és 1891 közötti időszak konyhaszámadásai kerültek elő. 
48 Simor János végrendelete. Közli: Religio 50 (1891. január 24.) 7/50. 
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A hercegprímás  1891  januárjában  bekövetkezett  halála  után  Blaha  el-
hagyta az érseki udvart, az 1891. márciusi fizetési jegyzékben már csak a
magyar szakács, Vargha György neve szerepel.49 Ahogy Dobos C. József fo-
galmaz: Blaha „magát egészen – egy saltomortale által – a festőművészet
karjaiba vetette”.50

Blaha Károly nem csupán az érseki udvart hagyta ott, Esztergom városá-
nak is búcsút intett. Az  Esztergom és Vidéke 1891. augusztus 23-án rövid
hírben számol be arról, hogy Blaha, „a ki huszonnégy évig lakott városunk-
ban  s  társaságainkban  sokoldalu  tehetségével  kellemes  emléket  hagyott
maga után, véglegesen Pozsonyba telepedett”.51 Az újság következő oldalán
pedig Blaha búcsúsorai olvashatóak: „Elköltözésem alkalmából fogadják ba-
rátaim  és  tisztelt  ismerőseim  mélyen  érzett  szerencsekivánataimat.  Isten
vele! Esztergom, 1891. augusztus 22-én Blaha Károly.”

Blaha további sorsáról egyelőre kevés információ áll rendelkezésünkre.
Az Esztergom és Vidéke még kétszer, 1898 júniusában és 1900 februárjában
számol be rövid hírben az egykori főszakács esztergomi látogatásáról.52 Va-
lamint  1899-ben  egy  Esztergomban  rendezendő amatőr  kiállításra  jelezte
részvételi szándékát, itt Blaha neve mellett az szerepel, hogy pozsonyi illető-
ségű.53

Végül még egy Blahára vonatkozó adat, amely az Adolph Lehmann-féle
bécsi lakcímjegyzékben található. A portréfestő ugyanis 1895 és 1902 között
Bécsben  is(?)  tartott  fenn lakást:  1895–96-ban a  II.  ker.  Thugutstraße  4.
szám alatt, 1897–98-ban a III. ker. Kegelgasse 20., míg 1899–1902 között a
III. ker. Geologengasse 8. szám alatt. 1902 után neve a lakcímjegyzékben
már fordul elő.54

Blaha Károly halálának sem helye, sem időpontja nem ismert. Neve sem
a pozsonyi, sem a bécsi temetői nyilvántartásokban nem szerepel, azaz sírja
ma egyik városban sem található meg. 

Blaha Károly nem tartozik az ismert XIX. századi festők közé. Citerára írt
zeneműveit is hiába keressük a kottatárakban. Talán, ha lett volna lehetősé-
ge, hogy tanulmányokat folytasson a festészet vagy a citeraművészet terén,
nagyobb sikereket  ért  volna  el.  Az  esztergomiak  azonban  így is  nagyon
büszkék voltak a zseniális főszakácsra, aki sokoldalú tehetsége által érdekes
színfoltja a magyar gasztronómiatörténetnek. 

49 PL, Számvevőségi Levéltár, 4280. sz. (1891).
50 DOBOS 353.
51 EVID 13. évf. 68. sz. (1891. aug. 23.) 68/3. old.
52 EVID 20 (1898. június 29.) 52/5 és EVID 22 (1900. február 25.) 15/2.
53 EVID 21 (1899. március 5.) 19/4.
54 Adolph  Lehmann’s  allgemeiner  Wohnungs-Anzeiger,  http://www.digital.wienbibliothek.at/

nav/classification/2609 (utolsó megtekintés: 2018. 10. 17.). A mű csak a bécsi és Bécs környéki
házak és lakások tulajdonosait tünteti fel.
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FÜGGELÉK

Blaha Károly festményei

Blaha Károly munkái közül jelenleg hármat  ismerünk: két aukción elkelt
festményt, illetve a pozsonyi városi múzeumban kiállított képet. Ezeken kí-
vül ismert még a hercegprímás sétáját bemutató főművéről készült rajz. A
„piktor-szakács” további festményeiről az  Esztergom és Vidéke, valamint a
Fővárosi  Lapok említéseiből,  hosszabb-rövidebb  leírásaiból  van  tudomá-
sunk. Ezek alapján állítottuk össze, az említés időrendjében, a Blaha Károly
festményeit felsoroló alábbi táblázatot.

A festmény címe Forrás Megjegyzés

1. Beethoven EVID 1 (1879. szeptember 
25.) 34/3.

Valószínűleg ez volt az el-
ső kép, amit Bécsbe küldött
kiállításra

2. Wagner EVID 1 (1879. szeptember 
25.) 34/3.

3. Hero és Leander EVID 1 (1879. szeptember 
25.) 34/3.

4. Simor János EVID 1 (1879. szeptember 
25.) 34/3. 

5. Takács Imre EVID 1 (1879. szeptember 
25.) 34/3.

6. Csendélet EVID 3 (1881. augusztus 
14.) 65/4. 

Koponya virágokkal, ágak-
kal szőnyegek közt.  A ko-
ponya  mellett  ékszerek  és
legyező. Felül pillangó.

7. Egy esztergomi 
szépasszony 
portréja

EVID 4 (1882. április 30.) 
35/2. 

8. Blaha önarcképe EVID 4 (1882. április 30.) 
35/2. 

235



♦ ♦ ♦    G Á L F F Y  Z S U Z S A N N A

9. A hercegprímás 
sétája

EVID 4 (1882. április 30.) 
35/2. 

Blaha  legnagyobb  műve,
26 alakkal, a bécsi kiállítá-
son  sikert  ért  el.  A  fest-
ményről  készült  rajzot  kö-
zölte a Magyar Salon című
folyóirat.55

10. A kis ábrándozó EVID 4 (1882. április 30.) 
35/2. 

Egy  16  éves  lányka  képe,
aki  a  patakparton  könyve
felett  mereng.  Szintén  ki
volt állítva Bécsben.

11. Mozart temetése EVID 5 (1883. március 25.) 
25/2.

12. Memento mori EVID 5 (1883. március 25.) 
25/2. 

13. Erlkönig EVID 5 (1883. március 25.) 
25/2. 

14. Iskarióth EVID 5 (1883. március 25.) 
25/2.

Salzburgban volt kiállítva.

15. Allegorikus 
festmény

EVID 6 (1884. január 24.) 
7/3. 

Nőalak egyik kezében sar-
ló, búzakalász, másik kezé-
vel  gabonamagvakat  szór.
Feje  fölött  csillag  tündök-
lik.

16. „Elhagyatva” 
(a Főv. Lapok 
szerint 
„Elhagyatott”)

EVID 6 (1884. augusztus 
10.) 64/3. 

Búsuló  parasztlány,  távol-
ban lakodalmas menet.

17. Trauernde Frau 
vor 
Landschaftshinter
grund (Gyászoló 
nő tájképi háttér 
előtt)

http://www.artnet.de/k
%C3%BCnstler/karoly-
blaha/trauernde-frau-vor-
landschaftshintergrund-
t_oM-z7NFkslPQsbtLfCvQ2 
(2018. 10. 17.)

Ugyanaz  a  téma,  mint  az
„Elhagyatva”,  de nincs  la-
kodalmas  menet  a  háttér-
ben.

55 KŐRÖSY 45.
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18. Schubert Fővárosi Lapok 21 (1884. 
augusztus 10.) 188/1220. 

19. Liszt Fővárosi Lapok 21 (1884. 
augusztus 10.) 188/1220. 

20. Bellovics Ferenc Fővárosi Lapok 21 (1884. 
december 6.) 287/1851 és 
(1884. december 9.) 
289/1865. 

Bellovits  reáliskolai  tanár,
az  esztergomi  dalkedvelők
egyesületének  igazgatója
(neve  napjára  készült  a
kép).  Blaha  Bellovics  jó
barátja.

21. Niedermann Pál 
arcképe

EVID 7 (1885. április 12.) 
30/3 és (1885. június 7.) 
46/5. 

22. Dóczy Ferenc 
portréja

EVID 7 (1885. december 6.) 
98/3. 

Dóczy Ferenc névnapja al-
kalmából a tűzoltó egyesü-
let  ünnepélyt  rendezett.
Blaha  az  eseményre  elké-
szítette Dóczy portréját.

23. Női portré http://budapestaukcio.hu/blah
a-karoly/festo/noi-portre 
(2018. 09. 12.)

1886-ban készült.

24. A hercegprímás 
édesanyjának 
életnagyságú 
mellképe

EVID 10 (1888. október 18.) 
84/3. 

„Ez a 2. próbálkozása job-
ban  sikerült”  (Azaz  leg-
alább 2 kép készült  Simor
Antalné Fejes Teréziáról.)

25. Simor arcképe EVID 13 (1891. február 5.) 
11/3. 

Blaha  Károly  a  szent-
györgymezei  érseki  árva-
háznak  ajándékozta  a  her-
cegprímás  egyik jól  sike-
rült arcképfestményét.

26. Kilenc pozsonyi 
tanácsos egy 
gőzösön

Pozsony, a régi városháza 
állandó kiállításán (Múzeum 
mesta Bratislavy, Inv. Nr.
K-6857)

1893.
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ÚJRA
KAPHATÓ!

Németh Gábor

BIOETIKAI VÁZLATOK
Bioetika és más életerkölcsi kérdések
A magyar nyelven kuriózumnak számító kötet témakezelésével és 
vizsgálati módszerével megmarad teológiai síkon, ám megértése 
nem nehéz: nem elvont igazságok boncolgatása, hanem világos 

nyelvezetű és alapvető biológiai ismeretek 
birtokában jól érthető. A tudományágak kö-
zötti párbeszéd módszertana megkönnyíti 
a más tudományterületek művelőivel, sőt a 
nem vallásos emberekkel való dialógus le-
hetőségét is. A szerző nagyon jól használja 
e módszert a könyv által tárgyalt bioetikai és 
életerkölcsi témák (terrorizmus, öngyilkos-
ság, eutanázia, abortusz, géntechnológia, 
klónozás stb.) mindegyikében.

424 oldal, puhafedeles. Ára: 3200 Ft

„Adjuk meg Istennek az első he-
lyet gondolatainkban, napi tevé-
kenységeinkben, életünkben, úgy 
hogy Isten újra Atyánkká váljon. 
Ha elszakadunk Istentől elve-
szünk, olyanok leszünk, mint egy 
fa gyökerek nélkül, mint egy folyó 
forrás nélkül.”

Robert Sarah bíboros

Az Istentiszteleti és Szentségi
Kongregáció bíboros-prefektu-
sával Nicolas Diat Vatikán-szakértő beszélgetett, 
amelyből e két nagysikerű könyv született.

264 oldal
puhafedeles
Ára: 2600 Ft

384 oldal
puhafedeles
Ára: 2800 Ft


