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Az 1800-as 
években a 
torták gazda-
gon díszített, 
sok emeletes, 
főzött krémek-
kel, befőttek-
kel, tejszín-
habbal töltött 
csodák voltak. 
Ebbe a túlcico-
mázott világba 
csöppent bele 
a maga egy-
szerűségével, 
de nagyszerű-
ségével a kü-
lönleges 
"Dobos torta". 
Nem kapott 
sok-sok eme-
letet, nem volt 
rajta semmi 
habos-babos. 
Több réteg 
habkönnyű 

piskótalap között egyszerű vajas csokoládékrém, míg a tete-
jén befejezésként roppanós karamell volt. Dobos C. József 
nagy találmánya a kor divatjától eltérő vajkrém volt. A róla 
elnevezett torta csak az egyik ötlete abból a gazdag szakmai 
hagyatékból, amit az utókorra hagyományozott. 
1847. január 18.-án, azaz 170 éve született Pesten több gene-
rációs szakács-család gyermekeként. Büszkén emlegették, 
hogy az apai dédapja II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarában 
volt szakácsmester.  
Az ifjú Dobos már fiatal éveiben kitűnt gyors észjárásával, és 
szépérzékével. Több nyelven írt, olvasott. Iskolába járni nem 
szeretett, és nem is tanult jól, inkább apja mellett kuktásko-
dott. Inas éveit ismertebb családok konyhájában töltötte, és 
egyre több ismeretettel bővítette tudását. Tanulmányozta az 
akkor gomba módjára nyíló vendéglők, éttermek menylapjait 
és kinálatait. Több helyen megfordult és remek konyhákat 
vezetett, ahol kipróbálhatta a maga által alkotott recepteket. 
Ezt követően egészen idősebb koráig  több szakácskönyvet is 
írt, de főleg németül. Ebből az 1881-ben kiadott "Magyar-
Francia Szakácskönyv" az egyetlen, ami magyar nyelven is 
megjelent. A könyv előszavában érdekes gondolatokat, és 
aforizmákat használt, amit érdemesnek tartok teljes egészé-
ben idézni: 
 
" A házi béke egy családnál nem ritkán a helyes táplálkozás-
tól függ." 

" Semmi sem tesz olyan engedékennyé, mint a gyomor 
nyugalma." 
" A főzés müvészetét tanulni kell, mig az enni tudás több-
nyire vele születik az emberrel." 
" Ezen és ezekhez hasonló aphorizmák szolgáltak alapel-
vekül e könyv írásánál, s ezeket folyton szem előtt tartva 
reméltem elérni azt, hogy művem nemcsak a már gyakor-
lott szakácsnő kezében lesz hű tanácsadó, de gyakorlati 
kalauza, útmutatója lesz azon ifjú hölgyeknek is, kik jó 
háziasszonyok akarnak lenni. Ha e célt elértem művem-
mel, ennek öntudata lesz legédesebb jutalmam." 
A mester a főzés és az írás mellett a zenét és az utazást 
kedvelte a legjobban. Többek között kedvenc úti célja 
Hammerfest volt, ahol több könyve is született. Szerette az 
északi tájat, és szinte vonzotta az egyedüllét, ahol gondo-
lataiba mélyedve írta könyveit. Amikor visszatért, és csa-
ládja körében lehetett, akkor is magányosan étkezett, és a 
lehető legkevesebb időt töltötte velük. Ezt egyetlen leánya 
és egyetlen fiú unokája említette.  
Nagyon kreatív üzletember volt. 1878-ban, egy hideg téli 
napon nyitotta meg csemegeüzletét Budapesten, ahol az 
árusítás mellett vállalta házi ünnepségek szervezését is. Az 
új üzletébe, nyitónapjának délutánjáig egyetlen ember sem 
tette be a lábát. Elkeseredésében átrendezte a kirakatot, és 
egy malomkő nagyságú gorgonzola kivájt közepébe egy 
üveg francia pezsgőt töltött, mellé pedig hasonló módon 
egy másik gorgonzolát tett bordóival, természetesen a 
legjobb minőségűvel. Ez a sajtkülönlegesség vonzotta az 
ínyenceket, és azt várták, hogy mikorra szívódik be a fi-
nom itóka a sajtba, mert attól kezdve lehetett vásárolni 
belőle. Ebben az üzletben már saját készítésű ételeket és 
konzerveket is árusított. Nagy sikerrel. 
Dobos, amennyire távol tartotta magát családjától, annyira 
vonzódott a szakma és annak minden kihívására. Állandó-
an kísérletezett valami újdonsággal, s ennek következté-
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ben 1884-ben alkotta meg a róla elnevezett tortát. Nyilvá-
nosság elé azonban csak az 1885-ös városligeti Első Buda-
pesti Országos Általános Kiállítás keretében került sor. Do-
bosnak saját pavilonja volt, ahol óriási forgalmat bonyolított 
le. Egyik alkalommal Erzsébet (Sissi) királyné és I. Ferenc 
József is betértek ebbe a pavilonba a kiállítás megtekintése-
kor. Dobos személyesen szolgálta ki őket, és természetesen 
megkóstolták az újdonságnak számító Dobostortát is. 
A torta szállításához Dobos egy speciális faládát készíttetett, 
amelynek segítségével kielégíthette az Európa különböző 
helyeiről érkezett megrendeléseket. A szállítást úgynevezett 
tárkocsikkal oldották meg. A sózott jéggel körberakott falá-
da segítségével a torta sértetlenül vészelte át a napokig tartó 
szállítást.  
A különleges torta, ami a korábbiakhoz képest teljesen elté-
rő volt, nem csak a fogyasztókat hozta lázba, hanem a 
szakmabelieket is, akik sorra megpróbálták elkészíteni 
a Dobostortát, azonban egyik utánzat silányabb volt, 
mint a másik.  
A kiállításon nem csak a torta került bemutatásra, ha-
nem a Dobos cég által készített konzervek is. Kataló-
gusából olvasható volt, hogy spárgából, cukorborsó-
ból, szarvasgombából is készített konzerveket. Tartó-
sította a lúdmájat illetve a balatoni fogast is. Sokféle 
lekvárt és kompótot forgalmazott. Az összes receptet 
gondosan feljegyezte és az időközben megírt könyvei-
ben adta közre. 
A következő, 1896-os kiállításra szintén izgatottan 
készült, és remek ételeket szolgált fel a betérőknek. 
Hírnevét szorgalmának, fölényes szakértelmének és 
becsületességének köszönhette. Alkalmazottait mun-
katársainak tekintette és természetesen beavatta őket a 
műhelytitkokba is, amikkel azonban ők sohasem éltek 
vissza és a recepteket nem adták át másnak. A hírnév 

ellenére megmaradt igazi embernek; a szegényekkel, az 
öregekkel, az árvákkal igen sok jót tett. Ünnepek alkalmá-
val ládaszámra osztott szét közöttük ajándékot, amivel 
sohasem kérkedett. Dobos C. József elsősorban szakács, 
csemegekereskedő és szakíró, akinek vendéglője, cseme-
gekereskedése is volt, de cukrászdája soha. Annak ellené-
re, hogy tortája tette felejthetetlenné. 
Dobos a sok silány tortautánzaton nagyon sokat bosszan-
kodott, mígnem 1906-ban átadta az eredeti receptjét a fő-
városi Cukrászok és Háziasszonyok Ipartestületének azzal, 
hogy bárki szabadon használhatja. Ezek után üzletét utód 
nélkül felszámolta és megszűntette. Vagyonát hadiköl-
csönbe fektette, ami idővel megsemmisült.  
Egészségi állapota megromlott, kétszer kapott agyvérzést 
és sajnos a második következtében 1924. október 10.-én 
meghalt. Budapesten a Farkasréti temetőben csendben 
temették el. 1959-ben sírját felújították és védetté nyilvá-
nították. 
Leánya sokáig őrizte jegyzeteit, hatalmas könyvtárát. Saj-
nos a II. világháborúban sok könyve elveszett. A kitünte-
téseinek jó része is megsemmisült. Azonban nevével és a 
tortájával nap mint nap találkozunk, és elég csak annyit 
mondani, hogy kérek egy Dobost és mindenki tudja, hogy 
egy szelet Dobostortát szeretnénk. 
Végezetül, ha valaki kedvet kapott volna a torta elkészíté-
séhez akkor itt az eredeti recept másolata, jó munkát hoz-
zá! 
1 db. 22 cm átmérőjű tortához kell 6 db piskótalap. Re-
ceptje: 6 tojássárgáját jól kikeverünk 3 lat (5 dkg) porcu-
korral, 6 db tojásfehérjét felverünk habnak, jó keményre, 3 
lat (5 dkg) porcukorral, utána összekeverjük a kikevert 
sárgáját, 6 lat (10 dkg) liszttel és 2 lat (3 és fél dkg) ol-
vasztott vajjal. Egy tortához szükséges krém összeállítása: 
4 db egész tojás, 12 lat porcukor (20 dkg) 14 lat (23 és fél 
dkg) teavaj, 2 lat szilárd kakaómassza (3 és fél dkg), 1 lat 
vaniliáscukor (1,7 dkg) 2 lat kakaóvaj (3 és fél dkg), 1 
tábla csokoládé (20 dkg). A fenti 4 tojást, 12 lat porcukrot 
gázon felverünk és ha meleg, addig keverjük a gázról le-
véve, amíg ki nem hűl. 14 lat vajat jól kikeverünk, 1 lat 
vaniliáscukrot teszünk bele, 2 lat olvasztott kakaóval és 2 
lat olvasztott kakaóvajjal összekeverjük, a 12 lat felmele-
gített puha állapotában levő táblacsokoládét is. Ezután a 
hideg tojásos masszával összeöntjük és jó átkeverés után 5 
lapot összetöltünk, a hatodikat áthúzzuk dobos cukorral és 
20 részre vágjuk.“ 
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