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Füreder Balázs 

Magyar torta tizenkét személyre 

Hazánk gasztronómiatörténcti kutatásain belül az elmúlt száz évben nem fordult 
kellő figyelem a magyar vonatkozással bíró korai szakácskönyv- és receptkutatás
ra. Minden valószínűség szerint a téma iránt érdeklődők csekély száma, illetve a 
kutatott terület speciális volta miatt történhetett így. Ebből adódóan a megjelent, 
összefoglaló jellegű vagy egy korszakot bemutató publikációk - kivétel nélkül 
Radvánszky Bélára hivatkozva - a XV. századra datálják az első magyar recepte
ket (Néhány jó magyar és cseh étel főzésének feljegyzése). 

Véleményem szerint azonban — Hans Wiswe munkájára támaszkodva — már a 
XIV. századból is maradt fenn magvar recept. A Magyar torta elkészítési leírását az 
ebből az időszakból származó IJbro di cuána tartalmazza. 

A recept alapjában véve egy húsos töltelékkel készített rétestorta.' A kappan-
és sertéshúst, hagymával, fűszerekkel, sóval megízesítve bő zsírban megsütötték, 
majd vízzel felöntve megpárolták. Közben elkészítették a lisztből és sós vízből 
álló tésztát, amelyet lapokra nyújtottak, szalonnával zsíroztak, töltöttek, végül 
megsütöttek. 

Természetesen nem állítom, hogy a Magyar torta az első magyar recept, de arra 
utal, hogy érdemes további középkori receptek után kutatni. 

1 A teljesség igényt- nélkül pl. GuNDKI., 1943. 293, 295.; KOVÁCS, 1981. 11.; SZÁNTÓ, 1986. 15-16. 
2 BUNDA, 2004. 18. 
3 „A müncheni királyi könyvtárban 349/cod. germ-mon. jegy alatt lévő codcxből, amely a 

XV. század második feléből való vegyes darabokat tartalmazza." RADVÁNSZKY, 1893. 3-4. 
4 A XIV. századi recepteket tartalmazó Libro dl cuána című müvet 1899-ben adták ki. (l.ll)RO, 

1899.) Ilans Wiswe könyvében felfedezhetünk még egy, a magyar kutatóknak ismeretlen receptet. 
Messisbugo Pisztráng borban magyar módra leírását, ez azonban valamivel későbbi keltezésű, mint a 
Magyar torta. Ml.SSISItlGO, 1556. 

5 W'ISWI;, 1970. 108. 
6 A torta szó olasz eredetű, amelynek jelentése: tortaformában sült édes tészta, rendszerint gyü

mölccsel ízesítve. A torta szóival először a rómaiaknál találkozhatunk, ahol fonott kalácsot jelen
tett. Magvarországon 1546-ban fedezhetjük fel a szót: „zemle lyztet hoztam tortának". BlvNKÖ, 
1976. 949. 
A módszer hasonlít a rétes készítésérc, igaz, az alapanyagok közül hiányzik néhány, napjainkban 
használatos alapanyag (tojás, ecet, zsír) és technológiai (a tészta hólyagosra dolgozása, pihentetés, 
a húzást követő szikkasztás) folyamat. Pl/ló, 1991. 719-720. 



CXIII. Torta ungarcsca per xii persone 

Toy uno capone ben grasso e toy uno lombolo 
de porco grandé c do ccpole grosse e 
meza libra de specie dolze e fine e toy tre 
libre d'onto fresco che non sia salato e toy 
tanta farina che sia tre páni, la megliore, 
che tu poy avere; e toy lo caponi e '1 lombolo 
del porco [e] fané morselletti e de le do cepolc 
fané morselletti e meti queste cosse a sofriger 
in lo songiazo fresco fin] quantita; e de 
le ditc dolze c zafarano assay e un poco de 
sala; e quando é ben sofrito mitige un bichicro 
d'aqua ch'cl se cocha senza compimento, 
e toli la farina e destruta con aqua 
fresca insalata con un pocho de salina c 
menala molto forte, e quando é ben mcnato, toy 
uno testo de ramo ben stagnato e onzilo ben 
de questo lardo fresco che tu ay. Toy la 
pasta e menala e sotiliala con una mescola 
e fala sotille, e siate duc a traer sotillc a 
foglio con lardo e fanc infina a xviij fogli, 
et postea toy questo batuto de capon e de 
altre cosse fanc uno solo suso questa metá, 
e póni altre tante fogle sopra questo solo 
ben inaffíato ziaschuno pe si di lardo c fa 
una crosta de sopra per vardia. Questa torta 
vole poco foco de sotto e bon foco di sopra, e 
poy faré per piú, o per men, toiando le cosse 
a questa mesura. 

K luip://wAvw.staff.n[ii-ni.uinir;'.cli.'/~)'l(mim'/tr.iti.htm (a letöltés ideje: 2005. júniu 



CXIII. Magyar torta tizenkét személyre 

Vég)' egy jó kövér kappant és egy nagy disznóoldalast 
és két nagy hagymát és 
fél libra édes és finom fűszert és végy három 
libra friss zsiradékot, ami nem sós és végy 
három kenyérnyi lisztet, a legjobbat, 
amid csak van; és vedd a kappant és a disznóoldalast 
és vágd apró darabokra és a két hagymát is 
darabold fel és tedd fel ezeket a dolgokat sülni 
a bőséges friss zsiradékba; és adj hozzá egy 
csipet édes fűszert, sok sáfrányt és egy kevés sót; 
és amikor jól megsült, csillapítsd cg)' pohár 
vízzel, nehogy odaégjen, 
és vedd a lisztet és gyúrd össze 
kevés sóval ízesített friss vízzel, és 
nyújtsd ki jó erősen, és amikor jól kinyújtottad, vég}' 
egy jól ónozott rézedényt és kend ki jól 
a legfrissebb szalonnával, amid csak van. Vedd a 
tésztát és nyújtsd ki és nyújtsd vékonyra egy kevcrőfával 
és vékonyítsd cl, és ketten legyetek, hogy vékony levélre húzzátok, 
szalonnával, és végül csinálj belőle 18 levelet, 
és azután vedd ezt a kappanból és egyéb dolgokból álló 
tölteléket, csinálj belőle egy szaftos alapot az egyik felére (ti. a leveleknek) 
és tedd az összes többi levelet erre az alapra, 
minden egyes darabot jól bekenve szalonnával és csinálj 
héjat a tetejére, hogy befedje. Ez a torta 
alulról kevés, felülről jó tüzet igényel, és 
készíthetsz belőle többet, vagy kevesebbet, 
e mérték szerint véve a dolgokat. 

in 

'' Itt szeretnénk köszönetet mondani l'óth Orsolyának és I ernovszky Gergelynek a re 
fordításáért. 
Az eredeti szövegben néhány szó több jelentéssel bír, de reményeink szerint sikerült a legmc 
lelőbb változatot kiválasztanunk. 




