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IV. Tilalmas sütési napok 
 

1. Havi tisztuláskor nem jó sütni, mert nyúló bélű lesz a kenyér. 

2. Aki úrnapján süt, annak kővé válik a kenyere. 

3. Nem szabad sütni áldozócsütörtökön, Nagyboldogasszony (augusz-
tus 15.) és Kisasszony (szeptember 8.) napján, mert nem lesz tökéletes a 
kenyér. 

4. Kedden és pénteken azért nem sütnek, mert tűz által pusztul el, aki e 
napokon süt. 

5. Két karácsony közt (december 25–január 1.) se jó sütni, mert az apró-
jószághoz nem lesz szerencse. 

  
V. Kemencerontás 

 

1. A sütőkemencét úgy rontják meg, hogy az ellopott korpaélesztőre 
rávizelnek, azután széjjelmorzsolva a kemencébe behányják, elszórják. 

2. Megrontják a kemencét akkor is, ha a szájából vagy az előrész két 
sarkából és a tetejéből törnek, és a letörött darabokat ellopják. 

 
VI. Egyéb hiedelmek 

 

1. A pitvart föl kell söpörni mentül többször, hogy fölhasadjon a ke-
nyér. 

2. Ha az asszony baja idején megfürdik a sütőteknőben: jobban fölha-
sad és szebb a kenyér. 

3. Nem tud kenyeret sütni az a lány, aki megfogja az olyan kis macskát, 
amelyiknek még nem nyílt ki a szeme. 

4. Lekucorodva nem jó a sütéskor használt edényt elmosogatni. 

5. A pénteken, különösen nagypénteken sült cipóval – úgy tartják – ki 
lehet venni a Tiszából a holt embert. Úszás közben ott áll meg a cipó, ahol 
a halott van. 

6. Mikor kovászt tesznek, nem jó másnak nézni, mert elviszi a hasznát. 

7. Aki álmában kenyérnek való tésztát dagaszt: halottja lesz. 
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8. Aki kenyeret süt álmában, annak rokona hal meg. 

9. Kenyeret enni álmodva, bánatot jelent. 

10. A kemence szájára felekezetre való tekintet nélkül keresztet vet 
minden asszony a sütőlapáttal, mikor beveti és mikor kiszedi a kenyeret. 

11. Repedt kenyér halált jelent. 

12. A kenyérmosdatáskor megmaradt víz gyerekeknek igen jó köhö-
géskor. 

13. Kenyérvizet itatnak azzal is, aki nem tud beszélni. 

14. A kenyérmosó vízzel a bölcsőgombját meglocsolják, vagy megitat-
ják a kis gyerekkel, hogy ijedős ne legyen. 

15. A kenyérmosdatáskor megmaradt vizet napkeletnek kell önteni. 

16. A kenyeret azért teszik a földre, hogy a halottak jól pihenjenek. 

17. Fiatal asszonynak, ha kenyeret adnak valahol, azt mondják: „fará-
ból adok, hogy gyerek legyen, meg is hámozom, hogy piros legyen, meg is 
vagdalom, hogy bodor legyen”. 

18. Új búzából sült kenyér első falatját jobb kézbe véve, hátul a nyakon 
keresztül kell a szájba tenni. 

19. Leves alá elszelt száraz kenyérből leánynak nem szabad enni, mert 
gondatlan lesz. 

20. Fekve nem szabad kenyeret enni, mert alszik a kenyér. 

21. A karácsony estéjén megmaradt kenyérdarabokat veszett kutyának 
adni jó, mert attól meggyógyul. 

22. Új lakásba kenyeret és sót visznek be legelőször, csak azután köl-
töznek bele. 

23. Aki kenyérrel utazik meg sóval, paprikával, annak mindig ád az Is-
ten. 

 


