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Régi magyar konyha új köntösben
Hunyadi Attila történész eleink étkezési szokásait kutatja

MAKKAY JÓZSEF

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem adjunktusa-
ként dr. Hunyadi Attila Gábor 

Erdély és Románia 20. századi gaz-
daságtörténetét oktatja diákjainak. 
Érdeklődési körébe tartozik a magyar 
gasztronómia története is. A Bátho-
ryak korából, az 1590-es évek elejéről 
a kézirat formájában fennmaradt első 
magyar szakácskönyvtől a következő 
évszázadok gasztronómiai szokásait 
bemutató receptes könyvekig a törté-
nész több tucat kiadványt dolgozott 
fel. De nemcsak tanulmányozza a régi 
magyar szakácskönyveket, hanem egy 
Kolozsváron bejegyzett civil szervezet 
keretében a recepteket ki is próbálják 
különböző rendezvények keretében. 
Szenvedélyes amatőr szakácsként Hu-
nyadi Attila úgy látja, a régi magyar 
konyha sokkal egészségesebb volt, 
mint a mai. „Kedvenc szakácsköny-
vem az 1771-ben, Kolozsváron kiadott 
Szakáts mesterségnek könvetskéje, 
amely mai szemmel olvasva is megle-
pően gazdag és sokrétű. Szembetűnő, 
hogy a 18. században hányféle mó-
don készítették el a halat, illetve min-
denféle ismert édesvízi halból ajánl 
étkeket. Magyar nyelvterületen, de 

Nyugat-Európában sem ismerek olyan 
szakácskönyvet, amelyben ennyiféle 
halfajtából készülő ételrecept lenne” – 
magyarázza a történész.

Egészségesebb, mint a mai

Hunyadi szerint a régi magyar recep-
tes könyveket nemcsak a gazdag halé-
telek miatt érdemes elővenni – eleink 
sokkal több halat fogyasztottak, mint 
manapság –, hanem a választékosabb 
konyha miatt is. A pirospaprikának 
és a rántásos ételeknek a 19. század 
derekán történő elterjedéséig a ma-
gyar konyhában a leveseket tejfölös, 
vajas, fűszeres eresztékkel készítették, 
hiszen a korábbi évszázadokban isme-
retlen volt a rántás. A búzaliszt széles 
körű használata a 19. század második 
felében terjedt el a malomipar hang-
súlyos reklámozásával. Ez az időszak 
egybeesik az urbanizáció nagy lép-
tékű megjelenésével.

Hunyadi szerint nemcsak a rántá-
sok hiánya miatt volt egészségesebb 
a középkori magyar konyha, hanem 
a rengeteg zöldfűszer használata is az 
egészségesebb táplálkozást szolgálta. 
A Nagyenyed melletti Csombord nevű 
település névadása is összefügg a kö-
zépkorban közkedvelt zöldfűszerrel, a 
vadon termő csomborddal. Eleink jól 
ismerték az összes többi zöldfűszert 

is – a sáfránytól a kakukkfüvön át a 
kaporig –, és ételeiket ezekkel ízesítet-
ték. „Mi is rendszeresen kipróbáljuk 
a hagyományos fűszerezést, és mon-
danom sem kell, fenséges ízeket va-
rázsolunk az asztalra” – magyarázza 
vendéglátóm. A történész hozzáteszi: 
a régi magyar konyha másik nagy 
erőssége a mártások tárháza. Az 1771-
ben kiadott szakácskönyvben például 
25-féle mártás szerepel.

A Habsburg-éra konyhája

A magyar konyha a 19. században 
átalakult. Nemcsak a fűszerpapri-
ka-őrlemények gyors elterjedése mi-
att, hanem sok mindent átvettünk a 
német konyhából. Hunyadi Attila sze-
rint ahogyan a kultúrában, a magyar 
gasztronómiában is ránk telepedett a 
Habsburg-birodalom, és mindenben 
éreztetni akarta vélt felsőbbrendűsé-
gét. Ennek tudható be a bornál egész-
ségtelenebb sörivás gyors elterjedése, 
ami ellen a magyar szőlő- és borterme-
lők minden lehetséges módon tiltakoz-
tak. A magyar szabadságharc 1849-es 
burtális megtorlását követően az el-
lenállás egyik csendes formjává vált 
a sörivás elleni tiltakozás. „Szállóige 
lett, hogy az aradi vértanúk kivégzése 
után Haynauék sörrel koccintottak. 
Mi mással koccinthattak volna, ha a 
Habsburgok sör- és nem borivók vol-
tak. A sörivást rossz színben feltüntető 
borászok tiltakozása meghozta a gyü-
mölcsét, mert a következő években, 
évtizedekben tömegek szoktak vissza 
a jó minőségű magyar bor fogyasztá-
sához” – fogalmaz a kolozsvári kutató.

Ebben a vészterhes időszakban a 
magyar konyha ázsióját jelentősen 
rontotta, hogy tömegesen ellepték a 
könyvpiacot a ponyvairodalom szint-
jén születő szakácskönyvek. Ezek 
zömét nem szakemberek írták – ak-
koriban egyféle divattá vált szakács-
könyvvel kereskedni –, így nagyon 
sok silány és egészségtelen recept lá-
tott napvilágot. Ebben a korban is az 
igazi gasztronómiai teljesítmény az 
volt, amikor egy-egy hozzáértő ember 
régebbi korok szakácskönyvét dolgoz-
ta fel a kor nyelvezete szerint.

A Tordai pecsenye

Hunyadi Attila történész a Tordán 
dolgozó Pozsonyi Márta gasztronó-
miai szakemberrel közösen szervez 
különböző eseményeket. A Babeș–
Bolyai Tudományegyetem kereté-
ben 2018-ban Kolozsváron hozták 
tető alá a Reneszánsz ételek Erdély-
ben című kiállítást, a következő 
évben, 2019-ben szintén a kincses 
városban került sor egy nemzetközi 
gasztronómiai konferenciára, ahol 
Erdély hagyományos ételeit mutat-
ták be.

Hunyadi egyik kedvenc étele a 
Tordai pecsenye, amelynek felkutatta 
az eredetét. Sikerült találkoznia egy 
régi mészáros családból származó 
szakáccsal, az idén 97 éves korában 
elhunyt Jakab Árpáddal, aki apáról 
fi úra örökölte a pecsenye készítésé-
nek titkát. Az idős férfi  számos gaszt-
ronómiai rendezvényen mutatta be 
tudományát: egyik alkalommal egy 
kolozsvári élményfőzésen Mircea 
Dinescu költőt, borászt és gasztronó-
miai vállalkozót is elkápráztatta sült-
jével. Hunyadi szerint a Tordai pecse-
nye szorosan kötődik a Mohács előtti 
tordai osrszággyűlésekhez, amelyek 
gyakorisága később, az erdélyi feje-
delmek idején is fennmaradt. A min-
den irányból könnyen megközelít-
hető település a középkortól kedvelt 
találkahelye volt a magyar nemesség-
nek és katonaságnak, a gyűlésekre 
idesereglő hatalmas tömeget pedig 
Torda polgárainak kellett ellátnia. A 
tömeges étkeztetésre találták ki a Tor-
dai pecsenyét, amely már a középkor-
ban népszerű magyar ételnek számí-
tott. „Készítéséhez a sertés bármelyik 
részéből lehet húst venni, de az a lé-
nyeg, hogy legyen benne hús, csont, 
zsiradék és bőr, a feltrancsírozott 
darabokat pedig disznózsírban kell 
kisütni. A jól átsült pecsenyét friss 
kenyérrel és savanyúsággal tálaljuk: 
ahányszor készítjük, mindig elfogy, 
mindenki szereti” – magyarázza Hu-
nyadi Attila.
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Az 1771-ben Kolozsváron kiadott szakácskönyv borítólapja és egy oldala

• A régi magyar konyhával kapcsolatban sok 
tévhit él az emberek fejében. Gasztronómiai 
hagyományaink kutatója, a Kolozsváron élő dr. 
Hunyadi Attila Gábor történész szerint eleink 
étkei egészségesebbek voltak a mai konyha 
választékánál: sok zöldfűszert és ízletes mártá-
sokat használtak.




