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I. Kenyérrontás 
 

1. A kenyeret úgy lehet megrontani, ha annak, akinek a kenyerét meg 
akarják rontani, a korpaélesztőjéből lopnak, és kötőbe téve, leülnek vele 
vizelni. Úgy szokták mondani: „ellopta az élesztőmet, megrontotta vele a 
kenyeremet”. 

2. A sütőteknőt, sütőabroszt csak többszöri sütés után szabad kimosni, 
különben nem lesz jó a kenyér. 

3. Ha a kenyér beléből lopnak és rávizelnek: elfolyik a tészta a követ-
kező sütéseknél. Elég annyi is, ha púpjából törnek és elviszik.  

4. Megrontják a kenyeret, ha a mosogatórongyot, amivel a keresztfát, 
szilkét2 stb. elmossák – ellopják. 

5. Nem süt jó kenyeret az az asszony se, akinek a kenyeréből ellopnak 
kis darabot azzal a szándékkal, hogy megrontsák, és azt beledagasztják a 
kenyértésztába. 

6. Ha a keresztfából szilánkot hasítanak, vesznek el: megrontják a ke-
nyeret. 

Nem jó a sütőteknőt kölcsön adni, mert aki odaadja, nem süt tökéletes 
kenyeret. 

8. Ha a korpaélesztőt a naplemente kint éri száradáskor: hibás lesz a 
kenyér. 

9. Dagasztás előtt és közben se inni, se vizelni nem jó, mert folyós lesz 
a kenyér. 

10. Ülve dagasztani és dagasztás után ülve megmosni a kezet nem ta-
nácsos, mert nem hasad fel a kenyér. 

11. A kenyérvizet a sütőteknőből nem szabad olyan helyre kiönteni, 
ahová vizelni járnak, mert a kenyér nem sikerül jövő sütéskor. 

 

                                                 
2 szilke: keskeny fenekű, kis méretű füles cserépedény, kívül-belül mázas; 
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II. Kenyérrontás ellen 
 

1. Az elrontott kenyér helyreállítása úgy történik, hogy száraztésztát 
kell főzni, annak a levét sütőteknőbe szűrni, abban azonnal megmosni a 
fakanalat, keresztfát, szitát. Majd a pitvarban parázsra tömjént tesznek, és 
megfüstölik az említett tárgyakat, azután pedig a kemence szájához állít-
gatják. 

2. A rontás ereje elmúlik, ha az asszony szakajtás után a teknőt megva-
karja vakarókéssel, a lejött tésztát és lisztet összesöpri, ruhába köti, és föl-
akasztja a kéménybe, hol kilenc napig áll, azután az ajtóküszöbre teszi, és 
veri kegyetlenül baltával. Azt tartják, hogy azt veri, aki megrontotta a ke-
nyeret. 

3. Nem rontják meg a kenyeret akkor sem, ha a korpaélesztőt kevés só-
val csinálják. 

4. Ördögganajjal (Ferula asafoetida)3 is szokták füstölni a teknőt és a 
keresztfát. 

5. Sokan úgy védekeznek a rontás ellen, hogy három hajnalon a pitvar-
ban a kémény alatt meleg vízzel megmossák a teknőt, a keresztfát, fakana-
lat, szilkét és szitát, aztán disznótrágyával megfüstölik. 

6. Szokás az is, hogy az asszony az ura alsóját a sütőteknőben kigyúrja 
a kémény alatt, aztán lábát, kezét, karját belemossa keresztben. 

 
III. Korpaélesztő rontása ellen 

 

1. Hogy meg ne ronthassák a korpaélesztőt, meggynagyságú disznó-
trágyát kell beletenni. 

2. Korpaélesztővel nem szabad vizelni leülni, se kötőben nem szabad 
vinni, mert megrontják annak az élesztőjét, akitől kérték. 

3. A korpaélesztőbe egy fej fokhagymát vagy vöröshagymát ha széjjel-
dörzsölnek, vagy ha darabos sót tesznek bele, akkor nem viszik el a hasz-
nát. 

                                                 
3 fokhagymára emlékeztető ízű, gyantás állagú fűszer; más nevei: asafoetida (ejtsd asza főtida), 
ördöggyökér, ördögszar, bűzaszat; főként Indiában használják fűszerként  
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4. Szent György napján (április 24.) előtt nem adnak élesztőt egymás-
nak az asszonyok, azután ha adnak is, egy pár darabot vissza kell adni, 
hogy a hasznát el ne vigyék. 

5. Kötőbe, keszkenőbe nem adnak, csak szakajtókosárba. 

6. Élesztőáztatáskor annyi félmarékkal tesznek a szilkébe, ahány ke-
nyeret akarnak sütni, az utolsó marékkal azonban mindig többet igyekez-
nek venni, hogy egy pár darabot, rendesen hármat visszavehessenek a ta-
risznyába, hogy így a hasznát el ne vigyék a többinek. 

 


