
 1 

Kiss Lajos 
 

A kenyérsütés babonái 
 

Kovászolás: nagy kovászt, rendes keménységűt azért jobb tenni, mert 
akkor a kenyér béle puhább és szívósabb lesz. A kovászolóvízbe timsót is 
szoktak áztatni, különösen a kenyérkofák, hogy a kenyér magas, felfúvott 
és könnyű legyen. Az ilyen timsóval készült kenyér szaporátlan, csak egy 
napig lágy, a timsó kiszárítja, olyan lesz, mint a ráspoly. 

Dagasztáskor a gondos asszony, miután a megkelt és megesett kovász-
ra rászűrte a sós vizet, a kovászt a szitán áttöri, hogy csomós ne legyen. 
Ha a tésztát keményre hagyják, nemcsak a dagasztása lesz nehéz, hanem 
kisülve sűrű bélű is, míg a lágy tésztából, mely kicsit ragad, úgyhogy da-
gasztás közben kicsit lisztezni kell, feslősbélű kenyér sül. Egy óra hosszáig 
kell dagasztani. A jól megmunkált tészta kemény és felülete szép sima, a 
kemencében felhasad; a meg nem munkált tészta puha, felülete töredezett, 
süléskor szakadozott és nem hasad fel, hanem elterül. 

Szakajtani addig kell, amíg a tészta felületéről a cserepek elmúlnak, el-
simulnak. Szakajtásnál a tészta újra megmunkálódik. 

A jó kenyérnek a kosárban is meg kell kelni, igaz, akkor nem lesz olyan 
magas, mint amikor nem hagyják megkelni, de jobb ízű, és nem lesz mor-
zsás, töredezett. 

A keletlen kenyérnek a teteje felhólyagzik, és kihasadozik sütés után, 
az ilyen kenyér nehéz.  

A tészta megmunkálásán kívül a fűtéshez is érteni kell a jó gazdasz-
szonynak. Vigyázni kell, hogy ne legyen túl heves a kemence, mert akkor 
nem szabad mindjárt bevetni a kenyeret, hogy le ne fogja, hanem várni 
kell 5–6 percig, hogy múljon a heve. 

Mikor beveti az asszony a kenyeret, azt mondja: „csúcs kerekedj, lapos 
domborodj.” 

A jó kenyér megszegve a hajánál lyukacsos és fényes: fénylik. 
A tökéletes kenyér két hétig is jó puha, szívós; a nem sikerült csak egy 

napig lágy. 

A korpaélesztőt friss őrlésű korpából kell csinálni, és a leforrázott kor-
pába a kenyértésztán kívül még a kovászból is tesznek, mert a szűz korpa 
nem kelne meg. 
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A vásárhelyi nép, valamint a szomszéd városok és falvak népe azt tart-
ja, hogy az alföldön Hódmezővásárhelyen sütnek legjobb, legízletesebb 
kenyeret. 

 
* 
 

A hódmezővásárhelyi asszonyokra nem lehet rámondani, ráfogni, 
hogy könnyen hisznek bűbájos asszonyok titokzatos mondásaiban,1 vagy 
hogy éppen babonásak, mindazonáltal a kenyér megrontására vonatkozó 
babonás szokások és hiedelmek erősen élnek bennük. E rontásokat szá-
mon tartják, s nagyon vigyáznak azok megtörténhetésére irányuló minden 
cselfogásra, úgyszintén a készítési mód, idő és a különböző tilalmak pon-
tos megtartására. Mindezekre nagy oka van a vásárhelyi asszonynak, mert 
becsülete attól függ ura és más ember előtt is, hogy milyen szép és jó ke-
nyeret tud sütni, amihez aztán még hozzátartozik az is, hogy milyen tiszta 
ruhát tud mosni. A vásárhelyi asszonynak legnagyobb büszkesége a föl-
hasadt kenyér, amelyik éppen hogy csak el nem röpül a polcról.  

Azt tartják, hogy lapos asszony, domború kenyér legyen. Nem is állja 
meg szó nélkül egyik asszony sem, ha szép felhasadt kenyeret lát; ha töb-
bet nem, annyit biztos mond: „ugyancsak hasadt környezetök van ám, de 
fölhányta a farát, aki dagasztotta!”, ha megtörténik egyszer vagy másszor, 
hogy nem hasad a kenyér: egész nap siratja az asszony, és még a szegé-
nyebb háznál is ritkán fogyasztják el az ilyen lapos kenyeret, amelyik 
olyan, mint a talyicskakerék, hanem vagy a jószágnak adják oda, vagy elad-
ják olyannak, aki megveszi. 

 

                                                 
1 Szathmáry Károly is azt írja 1844-ben a Regélő Pesti Divatlapban: „babonaságnak nem sok 
nyoma köztük” 


