
Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári mû-
helyében 1695-ben készült, 1698-ban
újból kiadott, Szakácsmesterségnek
könyvecskéjét tartják a legrégibb,
nyomtatásban is megjelent, magyar
nyelvû szakácskönyvnek, habár már
Tótfalusi is jelzi az 1695-ös kiadás
címlapján, hogy könyve egy régebbi
szakácskönyv újabb, bõvített válto-
zata.  Minden idõk legsikeresebb ma-
gyar szakácskönyve, változatlan szö-
veggel, tizenkét újabb kiadást is meg-
ért a 18. században (Nagyszombaton,
Kolozsváron és Kassán).1 A szakács-
könyv sikerének több oka is lehetett.
Ahhoz a társadalmi kategóriához
szólt, amely megengedhetett magá-
nak egy gazdagabban terített asztalt,
viszont nem állt módjában külön
szakácsot tartani. Ugyanakkor korá-
nak legnépszerûbb receptjeit tartal-
mazta. A közölt ételek nagy részét
megtalálhatjuk Apor Péter Metamor-
phosis Transylvaniae címû mûvében
„a régi magyar étkek” felsorolásánál.2

A szakácskönyv kiadója jól is-
mert, viszont mindmáig tisztázatlan
a könyvet összeállító szerkesztõ sze-
mélye. Erdélyben harmadfél évszá-
zadon keresztül Tófõi Zsófia (Toffei
Sofia) szakácskönyveként ismerték a
Tótfalusi által kiadott mûvet.3 Sza-
kácskönyv-szerzõként jelenik meg a
19. századi forrásokban is: „Tofaeus-
Dobos Zsófia, a fennebbinek4 rokona
vagy tán nõvére, régibb írónõink
egyike, élt a XVII. század alkonyán.
»Szakácskönyvet« írt, melly Vásárhe-

lyen, 1692-ben s másodszor 1693-
ban jelent meg” – írja Danielik József
1858-ban, átvéve Nagy Iván Magyar
írónõk címû dolgozatának adatait.5

Ugyanezt olvashatjuk Szinnyei József
1893-ban megjelent életrajzi lexiko-
nában is.6

Tófõi Zsófi életútjáról szinte sem-
mit sem tudtunk, az életrajzi lexiko-
nok két-három sorában több a téves
adat, mint a valós információ. A sza-
kácskönyv szerzõje sosem viselte a
Dobos nevet, nem volt nõvére Erdély
jeles református püspökének, és
nyomda sem mûködött 1692-ben
Marosvásárhelyen. A sok téves adat
meg az a tény, hogy recepteskönyvé-
bõl egyetlen példány sem maradt
fenn, erõsen megkérdõjelezte a Nagy
Iván által „felröppentett” adatot: „A
könyv elsõ kiadásait – Nagy Iván sze-
rint – 1692-ben, majd 1693-ban Do-
bos Zsófia »követte el« Marosvásár-
helyen, de ezt senki sem tudta napja-
inkig bizonyítani.”7 „Ebbõl az állítóla-
gos marosvásárhelyi szakácskönyvbõl
eleddig nem került elõ példány, sehol
sem találtatni rá vonatkozó adatot, jog-
gal hiszik tehát úgy a régi magyaror-
szági nyomtatványok számontartói,
hogy létezése több mint bizonytalan.”8

„Ez az adat azonban több mint kétsé-
ges. Ebbõl az állítólagos szakácskönyv-
bõl ugyanis egyetlen példány sem ma-
radt fenn, ráadásul a megjelenés éve is
problematikus: az elsõ marosvásárhe-
lyi nyomdát ugyanis csak száz év
mulva, 1785-ben alapították.”9
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A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai
Könyvtárban Bányai Réka tudomá-
nyos kutató hívta fel a figyelmünket
Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári sza-
kácskönyve egy késõbbi kiadásának
a Tékában örzött példányára.10 Az új-
rakötött szakácskönyvnek hiányzik a
címoldala. Deé Nagy Anikó11 ceruzá-
val írt bejegyzése szerint a könyvet
Nagyszombaton nyomtaták 1785-
ben. A jelzett bejegyzés mellett egy
régebbi, más kéztõl származó, szin-
tén ceruzával írt bejegyzést is olvas-
hatunk: 

„Szakácskönyv közrendû kony-
hára az 1700-as év elejérõl Tóffeji
Zsófiának 1692. évben megírt Sza-
kács könyve.”

A Tóffeji név a Tótfalusi szakács-
könyvében lévõ bejegyzésen azonnal
felkeltette az érdeklõdésünket. Bá-
nyai Réka jelezte, hogy a könyvtár-
ban õrzik Toffei Sofia szakácskönyv-
ének egy kézírásos másolatát is.
Lázok Klára, a neves könyvtár osz-
tályvezetõjének szíves segítségével si-
került kézbe is venni a kézíratos
másolatot.12 A 111 oldalas könyv szép,
rajzzal is díszített címlapjának felírata
szerint egyértelmû, hogy az eddig nem
létezõnek vélt Tófõi-szakácskönyv
másolatát tartjuk a kezünkben:

„SzAKÁTS : KÖNYV
melly

1692 ben M : VÁSÁRHELyEN
Concinnált13

TOFFEI : SOFIA
SzAKÁTS : KÖNYVÉBÖL

Iratatott le
1772 dik ESZTENDÖBeN

G. Bethlen Susanna”  

Így már a címlapból is világosan
kitünik, hogy Tófõi Zsófi szakács-
könyvét Marosvásárhelyen szerkesz-
tette. A könyv kiadására  máshol ke-
rülhetett sor. A címlap legalján iktári
Bethlen Zsuzsannának, a könyvtár-
alapító Teleki Sámuel feleségének az
aláírása látható. Érdekes módon a

Tékában õrzött szakácskönyv mind-
máig elkerülte a témával foglalkozó
kutatók figyelmét, annak ellenére,
hogy Deé Nagy Anikó több könyvé-
ben is ír iktári Bethlen Zsuzsanna
könyvtárában lévõ kézirásos sza-
kácskönyvrõl. „Némi tájékoztatásul
szolgál Bethlen Zsuzsanna recept-
könyve, melyet egy régi szakács-
könyvbõl másoltat ki magának
Sáromberkén 1772-ben”;14 „Egy 111
oldalas kézirat ételrecepteket õriz,
amelyet Toffei Sofia  1692-es sza-
kácskönyvébõl írat ki magának.”15

Utoljára maradt a legizgalmasabb
kérdés eldöntése. Valóban Tófõi Zsó-
fi a szerzõje (összeállítója) a Tótfalu-
si által kiadott szakácskönyveknek?
A Téka olvasótermében egymás mel-
lé tettük a Tótfalusitól és a Tófõitõl
származó könyveket, majd kinyitot-
tuk õket az elsõ oldalakra. És úgy
volt, ahogy háromszáz éve tudták Er-
délyben! A két könyvben olvasható
receptek, azok sorrendje, pár apró,
jelentéktelen részletkülömbséget és
természetesen az utolsó fejezetekben
lévõket leszámítva, szinte szóról szó-
ra megegegyeztek!

Mindkét szakácskönyv a kor leg-
népszerûbb étkeivel, a káposztás-hú-
sos ételekkel kezdõdik.

Tófõi Zsófi recepteskönyve, har-
madik recept: „Káposztát közönséges
modon. Végy sos Káposztát, az
ormoját metéld le azaz a’ torsátskát
metéld le, és szép apron apritsd meg,
avagy pediglen tsak ugy levelenként
két vagy három darabokra metélvén
ted fel a fazékban igen szép kövér82
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szalonnával tehén vagy berbéts
hussal, ezeket elsõben fel foralván
abárold meg, ‘s ugy ted a’ káposzta
közébe, vagy pedig tsak szalonnával
tedd fel, egy darabotska avast is tégy
beléje, hogy jobb izt adgyon, bort be-
léje, és mikoron meg fõ, ad fell, felyül
egy kis törött borsal ha tetszik hintsd
meg.”

Tótfalusi Kis Miklós szakács-
könyve,16 harmadik recept: „Káposz-
tát közönséges módon. Végy sós ká-
posztát, az ormóját vedd-el, az az, a’
levelekrõl a’ torsátskát metéld-le, és
szép aprón metéld-fel, vagy pediglen

tsak úgy levelenként, két vagy három
darabokra metélvén, tedd-fel a’ fa-
zékba igen szép koevér szalonnával,
Tehén vagy Berbécs hússal: ezeket
elsoeben fel-forralván, abárold-meg,
és úgy tedd a× káposzta kõzibe; vagy
pedig tsak szalonnával tedd-fel; egy
darabotska avast-is tegy belé hogy izt
agyon: bort belé, és mikor meg fõ,
add-fel, fellyûl egy kevés toeroett
borssal, ha tetszik hintsd-meg.” 

Az 1692-es szakácskönyv négy
részbõl és egy toldalékból áll, míg az
1698-as bõvített kiadás a négy részen
kívül két toldalékot is tartalmaz.
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1692  169817

„x x x Az Olvasóhoz
Elsõ rész Szakácskönyvecskének elsõ része
Hust évõ Napokra valo Fõtt Étkek  Húsévõ napokra való fótt étkek

Második rész Második része
Sültek Sültek

Harmadik rész Harmadik része
Vajas Étkek   Vajas étkek

Negyedik részetskéje   Negyedik része
Böjti Eledelekrõl   Böjti eledelek

Toldalékocska    E könyvhöz adatnak más
egynéhány étkek készítésének
módjai

Toldalék
Melyben leíratnak egynéhányféle
nevezetesebb liktáriumok, azaz
befõttek készítésének egy derék
udvarból költ módjai

Mutato táblácska Mutató

Toldalék mutató táblája”

A szakácskönyvek elsõ négy része pár
jelentéktelen eltéréstõl eltekintve szin-
te tökéletes egyezést mutat. Az 1692-es
szakácskönyv toldalékocskája 12 re-
ceptet tartalmaz.18 Ezek a receptek az
1698-as kiadás elsõ toldalékában ke-
rülnek kiegészülve 17 új recepttel.  

A szakácskönyv szerzõje

A Marosvásárhelyen szerkesztett
recepteskönyv a Teleki Tékában õr-
zött másolatban maradt fenn. A szer-
zõ személyére vonatkozó adatokra is
a neves könyvtárban bukkantunk.



Szüleirõl, családjáról Koncz József,
Tofaeus Mihály püspök életútját be-
mutató füzetében,19 míg férjérõl és a
Marosvásárhelyen töltött éveirõl
Farczády Eleknek a marosvásárhelyi
református egyház történetérõl szóló
munkájában olvashatunk.20

Tofaeus (Tófõi) Mihálynak Kun
Évával kötöttt házasságából négy leá-
nya született: Mária, Krisztina, Éva
és Zsófi.21

Az édesapa, Tófõi Mihály 1624.
szeptember 29-én született Székely-
hídon. 1646 nyarán kezdte külföldi
tanulmányait. Utrechtben, Harder-
wijkben, Franekerben tanult. 1649-
ben Leidenben doktorált. (Õ volt az
elsõ teológiai doktorunk.) 1650-ben a
nagyváradi  iskola tanára. 1651-ben
Sárospatakon tanár. 1653-tól Bodrog-
keresztúron, majd Diószegen  refor-
mátus lelkész. 1658 elején Szatmár
városa hívta meg lelkésznek. 1665-
ben lett Apafi Mihály erdélyi fejede-
lem udvari lelkésze. Az udvari lelké-
szi hivatalt püspökké választása után
(1679. június 4.) is megtartotta, így
1665-tõl haláláig (1684) Apafi Mihály
udvarában élt családjával együtt.22

Toufaeus (vagy Tófõi) Mihály re-
formátus püspök ugyanúgy, mint 
negyedik, legkisebb leánya, Zsófi, 
sosem nevezte magát Dobosnak. Az
Utrechtben írt vitairatában (1647. de-
cember 24.) Michael Tophaeus, Szé-
kelyhidino Hungarus nevet olvashat-
juk. Egyetemi tanulmányai alatt,
majd felszentelt papként, késõbb
püspökként nevét Toufaeusnak vagy
Tofaeusnak írta. Mindez természete-
sen nem jelentette az eredeti család-
névrõl való lemondást. 1671. szep-
tember 20-án Radnóton Teleki Mi-
hálynak írt levelét Székelyhídi Tófõi
Mihályként írja alá!23

A Dobos családnév a püspök ha-
lála után több mint nyolcvan évvel,
Bod Péter írásaiban tûnik fel: „…úgy
vagyon ugyan emlékezetben, hogy 
az Atya Dobos let volna, és minthogy
az Zsidó nyelven Tóf dobot tészen,

onnan nevezte magát Toféusnak”.24

Bod Péter nyomán nevezték két 
évszázadon át a kitûnõ szónokként
ismert püspököt Tofeus-Dobos Mi-
hálynak és szakácskönyvet író leá-
nyát Dobos Zsófiának. Korunk szak-
irodalma már nem fogadja el a Dobos
családnevet: „Toufaeus (vagy Tófõi,
nevét tévesen értelmezték »Dobos«-
nak)” – olvashatjuk a Régi magyaror-
szági nyomtatványok harmadik kö-
tetében.25

Tófõi (Toffei) Zsófi születési évét
nem ismerjük pontosan. Tofaeus Mi-
hály püspök 1683. március 28-án,
Fogarason írt végrendeletében a Kis
Sofi lányát említi.26 Mivel a leány-
utód 12-tõl 16 éves koráig számított
kiskorúnak, és ugyanazon végrende-
let Éva nõvérét is kiskorúnak írja,
Zsófi legkevesebb 12 és legtöbb 15
éves lehetett 1683-ban, így születési
évét 1668 és 1671 közé tehetjük.
Gyerek- és ifjúkorát mint a fejedelem
udvari lelkészének a leánya Apafi
Mihály udvarában töltötte. Bõven
volt alkalma megismerni a fejedelmi
konyhát, olvasni Erdély nagyasszo-
nyának, Bornemissza Annának a sza-
kácskönyveit, leírni, másolni a kor
legnépszerûbb ételeinek receptjeit. 

Férjével, Felfalusi József (? – 1715.
szeptember, Marosvásárhely) refor-
mátus lelkésszel költöznek Marosvá-
sárhelyre. Felfalusi József 1686 elõtt
Bethlen Mihály mellett volt nevelõ.
1686-tól Franekerben tanult. Hazajö-
vetele után folytatta a nevelõséget.
1691-ben iktatják a marosvásárhelyi
református iskola, az akkori schola
particula rektori hivatalába. 1692-
ben választják Marosvásárhely refor-
mátus lelkészévé. A Vártemplom
melletti parokiális házban laknak.27 

A parokiális ház a templomtorony
bejáratával szemben, attól északra
volt. Ebben az épületben szerkeszti
Tófõi Zsófia tiszteletes asszony sza-
kácskönyvét, amelyet 1692-ben, majd
1693-ban ki is adnak. A receptes-
könyv szerkesztése, összeállítása Ma-84

2014/3



rosvásárhelyen történt, viszont a
nyomtatásra máshol kerülhetett sor,
mivel akkor még nem mûködött
nyomda a városban. 

Egyetlen fiúgyermekük születik,
Felfalusi Mihály, kinek mozgalmas
életútjáról több forrásban is olvasha-
tunk. A szakácskönyv szerzõje fiata-
lon elhunyt. Felfalusi József újranõ-
sült, második felesége Török Erzsé-
bet volt. Felesége emlékére, a máso-
dik házasságból született lányát Zsó-
finak keresztelte.28

A nyomdász

A marosvásárhelyi Teleki Tékában
õrzött kéziratos másolat alapján jog-
gal feltételezhetjük, hogy az elsõ,
nyomtatásban is megjelent szakács-
könyv szerzõje (összeállítója, szer-
kesztõje) a marosvásárhelyi vártemp-
lom református lelkészének, Felfalusi
Józsefnek felesége, Tófõi Zsófi volt.
Nyitott maradt viszont egy hasonló-
an izgalmas kérdés: ki és hol nyom-
tatta ki 1692-ben és 1693-ban Tófõi
Zsófia szakácskönyvét?

Tótfalusi Kis Miklós 1695-ben ki-
adott szakácskönyvének címlapján
olvasható sorokból világosan kitû-
nik, hogy a könyv egy régebbi kiadás,
újranyomott, kibõvített változata. Hi-
szen ebben azt olvashatjuk, hogy:
„most megbõvítettvén I. Több szük-
séges és hasznos étkek nemeinek ké-
szítésével; II. Liktáriumok s egyébb
holmik csinálásáról egy jeles traktá-
val.”29 Ugyanakkor a Tékában õrzött
kézirat és a Tótfalusi által kiadott
szakácskönyv bõvítések nélküli elsõ
négy része tökéletes egyezést mutat.
Mindebbõl logikusan következne,
hogy Tófõi szakácskönyveinek legel-
sõ kiadásai is Tótfalusi nyomdájában
készülhettek, és ez volt az a szakács-
könyv, melyre a neves nyomdász is
hivatkozik mûvének címlapján. Tót-
falusi Kis Miklós igen jó viszonyban
volt Tofaeus (Tófõi) Mihály reformá-
tus lelkésszel, késõbbi püspökkel,30

kinek biztató támogatása egész
nyomdász pályafutásának, életpályá-
ja alakulásának, meghatározó ténye-
zõje volt.

Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702)
iskoláit Nagybányán és Nagyenyeden
végezte, majd 1677-ben Fogarasra
ment tanítónak. Itt Apafi Mihály ud-
varában került szoros kapcsolatba
Tofaeus Mihály udvari lelkésszel, re-
formátus püspökkel. Jól ismerhette 
a püspök családját, akár tanítója is
lehetett a püspök lányainak, így a kis
Zsófinak is. Lelkésznek készülve ta-
nulmányait külföldi egyetemeken
akarta folytatni, habár – hatalmas tu-
dása ellenére – igen gyenge szónok
volt, és nem is igen szeretett beszél-
ni. Barátja, Pápai-Páriz Ferenc pró-
bálta is lebeszélni a papi pályáról.
Életútjának alakulásában a döntõ 
lökést Tofaeus Mihállyal folytatott
beszélgetései adták, ki a nyomdász-
mesterség külföldi kitanulásárára
biztatta Tótfalusit. Õ tanácsolta,
hogy nézzen körül a világhírû hol-
landiai nyomdákban, majd, ha elsa-
játította a mesterséget, térjen haza az
egyház erdélyi tipográfiáját irányíta-
ni. „Tofeus Mihály püspök ezzel
intimálja vala nékem, hogy a Biblia
nyomtatását, azaz annak correctioját
és a körül való gondot felvállaljam,
mert – úgymond – azzal több hasznot
tehetek nemzetemnek, mint egész
életemben való prédikátorságom-
mal” – írja Tótfalusi a Mentségben.31

(Több, Tótfalusi-életrajzzal foglalko-
zó tanulmányban olvashatjuk azt 
a téves információt, mely szerint 
a Hollandiában (?) kiadandó biblia
felügyeletére küldte volna ki neves
nyomdászunkat Tofaeus.)

Miután Tofaeus Mihály kitartó
küzdelme után az egyház tulajdoná-
ba került Apafi Mihály konyhameste-
rének, Gilányi Gergelynek a hagyaté-
ka, elhatározzák, hogy a pénz egy 
részét bibliakiadásra fordítják. A ha-
tározat szerint a Bibliát Erdélyben
kell kinyomtatni, külföldrõl hozatva

história

85



a szükséges betûket és papírt. Mintá-
ul I. Rákóczi György idejében az
1645-ben, Amszterdamban kiadott
biblia szolgált volna, ahogy ez Apafi
Mihály 1681. augusztus 20-án Sza-
mosújváron írt biztosító levelébõl is
kitûnik: „...az erdélyországi szent
generalis Ecclesia pénzén betüket
hozassunk, s papirosat ide bé orszá-
gunkba és a Szent Bibliát magyar
nyelvünkön in octavo majori32 úgy
nyomtattassuk ki, mint ez elõtt Belgi-
umban kinyomtatták volt,33 semmi
változást sehol benne nem szenved-
vén, az egy nyomtatás miatt esett fo-
gyatkozásokon kívül.”34 A Biblia ki-
adásával Tofaeus Mihályt bízzák
meg, teljesen szabad kezet biztosítva
neki a pénzalapok kezelésében. A
határozat egyértelmû volt, de a kivi-
telezés igen nehéz helyzetbe hozta a
püspököt. Az egyház pénzét nem tar-
totta magánál, hanem kiadta kamat-
ra. Elõször vissza kellett szerezni a
kiadásra szánt pénzt (2500 aranyat),
majd ki is kellett volna juttatni Hol-
landiába a papír- és betûvásárlásra
szánt összeget. 

Eközben Hollandiában Tótfalusi
Kis Miklós egyre ismertebb, sikere-
sebb nyomdásszá válik. 1680-ban
még õ fizetett a Blaeu család nyom-
dájában a mesterség kitanulásáért,
három év elteltével már a nyomda 
fizet a város legjobb betûmetszõje-
ként emlegetett tanítványnak. Mivel
a papír- és betûvásárlásra szükséges
összeget négy év alatt sem sikerül ki-
juttatni Erdélybõl, megunva a vára-
kozást, az egyre tekintélyesebb va-
gyonnal bíró Tótfalusi elhatározza 
a Bibliának saját amszterdami mûhe-
lyében, saját költségén való kiadását.

Johann Janson amsterdami nyom-
dász 1645-ben vállalkozott a Károlyi-
féle Biblia kiadására. A szövegben
sok hibát vétettek a magyarul nem
tudó nyomdai alkalmazottak. Tótfa-
lusi Kis Miklós nemcsak kijavította 
a nyomdahibákat, de összevetve az
1645-ös Bibliát a holland és német

fordításokkal, pótolta a szövegkiha-
gyásokat, és korrigálta a fordítási hi-
bákat is, hatalmas felzúdulást keltve
az erdélyi protestáns körökben.
Tofaeus Mihály püspök próbálja a
kedélyeket csillapítani: „...ha Tótfa-
lusi jól munkálódott, melyet, ha
megtudnánk... és ítéltetvén, ha jónak
találtatnak, mi szükség van... az idõt,
költséget és munkát szaporítani” – ír-
ja Teleki Mihálynak 1683-ban.35

1689 õszén a kinyomtatott Bibliát
és nyomdászfelszereléseinek egy ré-
szét kilenc hatalmas társzekérre rak-
va indult haza Erdélybe. Nemcsak 
a bibliakiadásra szánt pénz kivitele,
de a bibliák hazahozatala is szinte le-
hetetlen feladatnak bizonyult a kor
Európájában. Lengyelországban a dí-
szes kötésük miatt „Arany Bibliának”
nevezett köteteket, nevük alapján,
ariánus (unitárius) bibliának vélték,
és az egész szállítmányt elkobozták.
Kalandos szabadulásuk után Tótfalu-
si Debrecenben próbálta értékesíteni
könyvét, viszont az osztrákok által
keményen megsarcolt „kálvinista Ró-
mában” nem járt sikerrel. Idehaza
felkeresi Teleki Mihályt, aki száz bib-
liát vásárol tõle. Kolozsváron telep-
szik le, saját nyomdát akar nyitni, de
végül elfogadja a református egyház
ajánlatát, elvállalva bérlõként a ko-
lozsvári nyomda vezetését.

Ma már csak találgatni lehet, mi
motiválta elsõsorban Tótfalusi Kis
Miklóst Tófõi Zsófi (Toffei Sofia) sza-
kácskönyvének a kinyomtatására. 
A Tofaeus püspökkel és annak csa-
ládjával való jó viszonya vagy a saját
nyomda indításához szükséges pénz
elõteremtése egy jól eladható, köny-
nyen értékesíthetõ könyv kiadásá-
val? Külön motivációt jelenthetett az
egykori fogarasi tanítónak a régi ta-
nítvány írásának a kiadása? Ugyan-
akkor azt sem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy Tófõi Zsófi szükség ese-
tén meg is tudta volna elõlegezni 
a kiadási költségeket. Édesapjától,
Tofaeus Mihály püspöktõl valóságos86
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kis vagyont örökölt: Az „ezüstmar-
hákon” és a birtokrészeken kívül öt-
száz aranyat, kétszáz tallért és há-
romszáz forintot!36

Tófõi Zsófia recepteskönyve hatal-
mas könyvsikernek bizonyult. Még
Tótfalusi életében is megért négy ki-

adást (1692, 1693, 1695, 1698), majd a
18. században még legalább tizenkettõt.

Az elsõ két kiadásból (1692,
1693) egyetlen példány sem maradt
fenn. Az 1695-ös kiadásból két hiá-
nyos, az 1698-asból is mindössze egy
példányt ismerünk!37

história
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