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Kissné dr. Kovács Adrienne 
 

Ünnepek és kalácsok 
 
„A kalács hat évszázad óta a magyar konyha leg-
rangosabb ünnepi tésztaétele” – sűríti egybe a 
Magyar Néprajzi Lexikon a lényeget. Az ünnepek-
ről, az ünnepi étkezésről, a kalácsokról nem táp-
lálkozástudományi előadást akarok tartani, 
(jóllehet a néprajz fontos része). Szeretném az 
ünnep megtartásának gazdag hagyományát, eb-
ben az asszonyi feladatokat, a családi együttlétet, 
az átörökítést, a hagyomány és az új jelenségek 
kapcsolatát, a hagyomány továbbvihetőségének 
összefüggéseit megvizsgálni. Nézőpontnak a Kár-
pátalja ‒ Alföld, Békés megye ‒ Délvidék vonalát 
ajánlom, dunántúli és felvidéki kitekintéssel. Kár-
pátaljáról gazdag anyagot ismerünk; szülőfalum-
ban, Endrődön, de lehet mondani, szerte a 
Kárpát-medencében az ünnepiség egyik hordozó-
ja: a kalács. „Ünnepen nem maradhatott el” – 
mondja Kovács Pálné Kovács Gizella, édesanyám. 
„Nálunk a kalács süteményszámba ment. Egysze-
rű emberek az endrődi népek, jobban örültek egy 
szép piros kalácsnak, mint bármi másnak. Az ün-
nep kezdete volt maga a sütés is.” Véha Imréné 
Kovács Irén, keresztanyám így látott neki a da-
gasztásnak: „Uram, Jézus, segíts!” Ez a fohász is 
jelzi, hogy égi segítségkéréssel kezdődött az ünne-
pi rákészülés a régieknél Endrődön. 

Kárpátalján a húsvéti kalács, az aludttejes 
húsvéti pászka gazdag hagyományvilágáról két-
féle vélekedést is találtam: „A mai fiatalok már 
pászkát sem készítenek, hanem megsüttetik a 
pékségben”. (Homoki Jolán, 72 éves, Salánk). 
Örültem, hogy fiatalos lendületről, elszántságról 
tanúskodó vallomást is találtam az interneten: 
„A húsvétban az egyik legjobb dolog a kalács… 
Nem kell hozzá PhD, komolyabb felszerelés sem, 
csak egy kis idő.” Bízom benne, hogy a gondolat 
kárpátaljai megfogalmazója megsüti ünnepre 
családjának a kalácsot. 

„Ahol még van, sütéskor húsvétkor befűtik a 
kemencét. Az ünnephez hozzátartozik a terített 
asztal. Húsvétkor az ételek alapja a sonka, fontos 
a rétes és a kalács. De ez is változik, az 
újabbfajta ételek és krémes sütemények elma-
radhatatlanok ma már.” (Varga Sándor néprajz-
kutató, Nagydobrony) 

A hagyományokhoz való visszatérésnek szép 
példái vannak Kárpátalján is. „Úgy vettem észre, 
hogy itt Munkácson egyre többen térnek vissza 
az ételszentelés tradíciójához, hiszen ez azt je-
lenti, hogy erősödik az emberek hite” (Gáti Irén,  
69 éves, Munkács). 

Múlt-jelen párhuzamait nézve a kalácssütés is 
ahhoz az alapvető kérdéshez kapcsolódik, hogy 

ünnep-e az ünnep, rákészülünk-e, meg tudjuk-e 
tartani, meg tudjuk-e érteni és adni azt a szakra-
litást megillető tiszteletet, amely az ünnep saját-
ja kell legyen. 

A régiek egységben látták az embert és termé-
szetet, az éves ünnepköröket, és határozottan 
megkülönböztették a hétköznapot és az ünnepna-
pot. Gondoljunk az ünneplőruha-kapkodóruha 
megnevezésre, a dologtiltó napokra, a csak kará-
csonykor és még vetéskor elővehető karácsonyi 
abroszra, a karácsonyi és húsvéti kalácsra. 

Igaz, a hétköznapok is szentségben teltek, a 
kenyér aljára is rajzoltak keresztet megszegés-
kor, nemcsak a kalácsra. Megköszönték Isten-
nek, hogy az étel megadatott a családnak. Egy 
egységes világkép alapján a napi táplálék Isten-
nel, az egész világegyetemmel került összefüg-
gésbe. Erdélyi Zsuzsanna, az ősi népi imáink 
megtalálója, gyűjtője, kutatója is mindig hangsú-
lyozta, hogy akár a tyúkól közepén elmondott 
fohásszal a mindennapokat is átható szakralitás-
ban éltek a régiek. Hát még az ünnepeken! Az 
ételek szentséghez tartozását a húsvéti ételszen-
telés egyértelműen mutatja. Karácsonykor az 
égiekkel egységben élők megszentelték az asz-
talt, így a rajta levő ételek, a kalács is 
szentelménnyé vált. Legtöbb helyen a gazdaasz-
szony / gazda végezte szentelt vízzel. Pál István, 
a néhai, híres tereskei juhász és dudás visszaem-
lékezéséből tudjuk, az édesapja pálinkával szen-
telte meg az asztalt. 

Egybehangzás és különbségtétel jellemzi a 
kalácssütés hagyományát. Hétköznap is készült 
kelt tészta, kenyér hetente egyszer (Endrődön 
leginkább szerdán, Hosszúhetényben pénteken), 
de az ünnepi kelt tészta kicsit más, más formájú, 
más díszítésű volt. Micsoda gazdag formavilágú-
ak a kárpátaljai kalácsok a kereszttel díszítettek-
től a leveles-virágos-rózsás díszítésűekig! Az al-
földi ünnepi kalács legtöbb helyen fonott és ke-
rek, ott a fonásban tesz különbséget az asszony-
nép, pl. békésszentandrási rostélyos kalács. 
Délvidéken – ahol jellemző a figurális díszítés ¬, 
magát a kisült kalácsot is feldíszítették, pl. rózsa-
füzérrel körbekerítették, alma-dió a közepében. 
Ma is tesznek a békésiek, endrődiek karácsony-
kor a fonott kerek kalács közepébe diót, almát. 
Ha összehasonlítjuk Békés, Délvidék és Kárpát-
alja kalácssütését, sok párhuzamot felfedezhe-
tünk, és sok egyedi, helyi változatot találunk. 

Megállapítható, hogy Endrődön, Zentán és 
kárpátaljai településeken egyaránt fontos a ka-
lács szerepe ünnepekkor. Mindhárom területen 
a megformázás sajátosságai teszik igazán ünne-
pivé a kalácsokat. Kárpátalján különösen jellem-
ző a figurális díszítés, Délvidéken is sok helyütt, 
Békésben is előfordul. Azt látjuk, hogy a békési, 
vajdasági, kárpátaljai kalácsok rokoni, szinte 
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unokatestvéri kapcsolatban vannak egymással. 
Tudjuk, hogy a magyar népi kultúra alapvetően 
egységes, és a helyi változatok adják a tájegysé-
gek, néprajzi csoportok sajátosságait. Témánk is 
ezt a néprajzi törvényszerűséget mutatja, erősíti. 

Endrődön 3-4-6 ágú fonott kalácsokat sütöt-
tek és sütnek, a gyerekeknek madár alakú kis 
kalács készül. Vajdaságban különleges figurákat 
is alkottak: kalácstésztából. Kárpátalján azt tar-
tom egyenesen csodálatra méltónak, hogy az ün-
nepi kalács, pászka díszítményeit másfajta tész-
tából is készítették, mint az alapkalácsot. 

Látnunk kell, hogy az ünnepivé varázsolás a 
hétköznapi étek, a kelt tészta ünnepivé tétele. 
Művészei a parasztasszonyok. A „semmiből” is 
tudtak alkotni! Tehát nem a különleges alap-
anyagok adják a csodát! Az asszonyi tudás, lele-
mény, odaszánt idő és szeretet. 

Endrődön karácsonyra édesebbet, húsvétra 
sósabbat készítettek. Természetes ez az ízesítés: 
karácsonykor inkább süteményszerűen fogyaszt-
juk a kalácsot vajjal, mézzel, almával, dióval, 
húsvétkor a sonka-tojás mellé jobban illik a sós. 

Maga a kelt tészta a paraszti társadalom lele-
ménye: hogyan lehet lisztből, tejből, tojásból, 
zsiradékból, kovászból / élesztőből – minden 
otthon megtalálható volt! – olyan ételneműt ké-
szíteni, ami a 10-12 asztalt körülülőt jól tudja 
tartani. „Tarsd jól őköt!” – hallom Keresztanyám 
hangját, amint arra buzdít engem, hogy fiaimat, 
családomat bőségesen lássam el. 

Gondoljuk meg: hat évszázada étke a kalács a 
magyar embernek. Mindig is fontos volt a kelt 
tészta. Mit is adhattak volna a 8-10 lurkó kezébe, 
ha nem kelnek hajnalban az asszonyok, és nem 
dagasztják a tésztát?! De felkeltek és dagasztot-
ták. A vendvidéki kalácsfajta, a kukori arra utal, 
hogy a kakaskukorékolás a gazdasszonyt már a 
dagasztóteknő mellett találta. Bánhegyi Ferenc-
né (Ócsa, 1919–2012), Marika néni elmondta, 
hogy reggelente, amikor gyerekkorában a tanyá-
ról elindult testvéreivel iskolába – 10 testvére 
volt –, a több km-es gyalogúton az a kis cipó me-
lengette a kezüket, amit édesanyjuk kora reggel 
friss melegen adott minden gyermeke kezébe. 
Van miért csodálni a régieket. 

A kalács legfontosabb hozzávalói: otthoni 
alapanyagok és lelki hozzávalók: szeretet, oda-
adás és rászánt / odaszánt idő. A meglévők jó 
arányával jól összedolgozva, kellő időt ráfordítva 
ma is süthetünk fényes, mosolygó kalácsokat. 
„Jól bedagasztjuk” – mondják nálunk Békésben, 
Endrődön, Hunyán, Békésszentandráson. „A 
kalácsnak az a mindene, hogy jól legyen kidol-
gozva és jól keljen.” – vallja egy hosszúhetényi 
asszony; „szükség van a kéz melegére” (Velem); 
„Mindent beleadunk, ami csak léte-
zik” (Dunaegyháza); „Nekiállunk dagasztani. A 

négy ujjunkat behajlítjuk. Kívülről befele, alulról 
fölfele” (Kardos Jánosné, Porrogszentlászló 
[Porrogszentkirály]); „Sima, ruganyos, középke-
ménységű tésztát kapjunk, váljon el a táltól és a 
kezünktől” (Magyar Sándorné, Mosdós); „Akkor 
a legjobb a tészta, ha hólyagosodik (Endrőd). 
Óvatosan kell a tésztával bánni, mint a hímes 
tojással” – ezt többfelé hallottam. „Titka a kelt 
tésztának, hogy jól keljen. Legalább egy órát, az-
tán pihen, átgyúrom és még 20 percig kel” – fog-
lalja össze a tápióbicskei asszony, Hosszúhetény-
ben „szendelány szégyellőségűre (=pirosra) sü-
tik ki pl. a kelt gombócot; „Tejjel megkenem a 
tetejit, hogy piros legyen, ne legyen hó-
ka” (Dunaegyháza). Szépet, pirosat akartak és 
akarnak az asszonyok az asztalra adni. Rákészü-
lés (az alapanyagokat előző este kikészítik, hogy 
minden azonos hőmérsékletű legyen), hozzáér-
tés, tapasztalat, szeretet, nem sajnált erő, munka 
és idő – íme az igazi kalács...! 

A kalácsfajtáknak se szeri, se száma. Lehetet-
len mindet felsorolni, akár csak a nevét is meg-
említeni. Gyűjtéseimből, gyűjteményeimből csak 
néhányat emelek ki. De feltétlen szeretném meg-
említeni a kárpátaljai húsvéti kalácsot, az 
endrődi ünnepi kalácsot, a dunaegyházi papri-
kás kalácsot, a hosszúhetényi piros kalácsot, az 
érsekcsanádi borsos kalácsot, a már említett 
szép nevű porrogszentlászlói kemencés kukorit, 
a velemi gesztenyés koszorút, a mosdósi húsvéti 
fonott kalácsot, a békésszentandrási rostélyos 
kalácsot, a hosszúhetényi piros kalácsot és kelt 
gombócot, a szigetbecsei tejfeles-hagymás le-
pényt (kenyértészta végéből sütik). Mind csodás! 
Ne feledjük kiemelni  az endrődi, 
porrogszentlászlói és a Vajdaságban is ismert 
kismadarat, amelyet ünnepek alkalmával a fel-
nőtt családtagoknak, de leginkább gyerekeknek 
sütötték. Délvidéken igen gyakori a figurális ka-
lács. Találunk madár-, galamb-, búza-, kalász-, 
sőt Ádám-Éva-formát is. Mivel a kárpátaljai dí-
szített kalács különlegesség, nekem is hasznom-
ra vált megismerkedni vele. 

Szabó Natália nagyszőlősi adatközlőm 2014-
es szíves szavaiból igen sokat megtudtam. 
„Derelyemetszővel madarat, pántlikát formáz-
tak, díszíteni a kalácsot. Esküvőre eleve más 
tésztából készítik a cipó-, kalácsdíszítményt. A 
formák a vallással is kapcsolatosak. Okvetlen 
keresztet, virágocskákat készítenek derelyemet-
szővel, különösen húsvétra.” 

Manapság az a szokás járja, hogy a néprajzo-
sok nemcsak elméletben beszélnek a dolgokról, 
hanem művelik is, csinálják is. Velük tartva én is 
a legtöbb kalácsot megsütöttem, többféle a ház-
tartásomhoz hozzátartozik, de ünnepen kizáró-
lag az endrődi kalácsot és kismadarat sütöm 
meg szeretteim örömére. Aki még nem próbálta, 
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gondoljon az idézett munkácsi fiatalasszony sza-
vaira és rajta! Érdemes. 

Pallay Katalin internetes pászkareceptjéből 
is sokat tanultam. „A pászka díszes ünnepi ka-
lács, melyet az ortodoxok és a görögkatolikusok 
megszentelés után fogyasztanak”. Szépek a min-
tázatok, leveles-rózsás, kereszttel díszített kalá-
csok, nekem nagyon kedves a madaras díszítésű, 
hasonlít a mi kis madárkalácsunkra, csak itt 
Kárpátalján a kalács tetején ül. Mátonyi Mag-
dolna (Mezőkaszony) máig emlékszik, hogy 
„nagypénteken sütöttek cipót, melyet fonattal és 
a tésztába rajzolt mintával díszítettek. Régebben 
finom diós, lekváros, mákos, túrós »kőttes kalá-
csot« készítettek.” 

A kalácskészítés az asszonyi munka értékmé-
rője volt. (Bár az lenne ma is.) A kalács: kincs, 
érték, aki meg tudja sütni: igazi ügyes asszony, 
így tartja a néphagyomány. 

Látja a nép az értéket, a történetét is átélte: 
„Azelőtt rétes volt, meg kalács. Akkor még nem 
voltak sütemények: Kalács, lángos, csöröge, de 
jó is vót! Szerettük, szeretjük ma is” – egy bölcs 
dunaegyházi asszony szavaival. „Régen nem vót 
cukrászda, hogy menjenek érte, hanem gyorsan 
összegyúrtak egy kis tésztát” – hallottuk Szur-
dokpüspökiben a Mátraalján. Csodálatos, ahogy 
az utolsó munkafázist Budai Istvánné megnevezi 
Szurdokpüspökiben: „Pici vízzel megszenteljük, 
mielőtt pirosra sütjük.” 

A megbecsültség fokmérője a kalácssütés. 
Endrődön elvárták, hogy eladó lány korára min-
den leány tudjon szép, mosolygós kalácsot sütni. 
Dunaegyházán ezt így fogalmazták meg: 
„Valamikor akkor mehettünk férjhez, ha tiszta 
volt a tál” (= Akkor érett meg a lány a férjhez 
menésre, asszonylétre, ha jól ki tudta dolgozni a 
kelt tésztát). Legszebben Kardos Jánosné, a 
vendvidéki Porrogszentlászlón élő nagymama 
mondta: „A lánynak, menyecskének tisztére vált 
vagy szégyenére vált, hogy tudja megsütni a 
kemencés kukorit”. A paraszti-gazdálkodói-népi 
életbe így épült be az asszonyi teremtőerő, lele-
mény, gyakorlat és tapasztalat megbecsülése. 

Nyilvánvaló értékként a hagyományláncba 
ágyazódva, örökségként édesanyjától tanulta, 
vette át a lánya, sok helyen a nagymama tanítot-
ta meg az unokát a kelt tészta rejtelmeire: 
„Ismerni kell a sütés-főzés csínját-bínját – 
mondta az én édesanyám – akkor jó az étel.” 

A kalácssütés asszonyi-lányi örökség voltáról 
ilyen vallomásokkal találkoztam: „Így dolgozom 
ki [a tésztát], így tanultam anyukám-
tól” (Dunaegyháza); „Édesanyámtól tanultam, ő 
is az édesanyjától” (Kács); „Én a sütést édes-
anyámtól tanultam. Elég korán el kellett kezde-
nem. Ők elmentek a határba. Vót, hogy 9 évesen 
ebédet főztem” (Kács); „Az aranygaluska 

(szintén kelt tészta) több mint százéves süte-
mény, anyukám 1907-ben született, azóta min-
dig megy nálunk” (Kács); „Viszem tovább az éte-
leket, amelyeket régen nagymamám tanított ne-
kem” (Keresztes Józsefné, Mosdós). „Én legtöb-
bet édesanyámtól tanultam, kőttésztát, mindent. 
Édesanyám futott a munkába, a nagyanyánk volt 
velünk. Én ott voltam mindig körülötte a kony-
hában” (Békés); A dagasztás fortélyairól egy fel-
sőnyéki, a piros fönnállót remekül sütő asszony 
azt mondta: „Édesanyámtól úgy tanultam, hogy 
húzzuk fölfelé a tésztát dagasztáskor, akkor szép 
szálas, foszlós lesz.” 

Az asszonyi jutalomról is hadd szóljunk! A 
jutalom: a család, a gyerekek, unokák öröme. 
„Ritka ember, aki nem szereti. Csak az, aki nem 
tudja, mi az!” (Dunaegyháza); „Más az íze a házi 
készítésű tésztának” (Dunaegyháza); „Az unokák 
alig várják, hogy mama megsüsse! Nem telik el 
hétvége, hogy ne legyen sütés. Erre összpontosít 
a mama” – mondta egy kácsi nagymama. Az al-
kotás: öröm. Szeretteinknek alkotni: még na-
gyobb öröm: „Imádom csinálni!”; „Nem tudom, 
de nagyon szeretem csinálni, és nem tudom 
megunni. Addig csinálom, míg olyan nem lesz, 
amilyennek elgondoltam” – vallja a szigetbecsei 
asszony. Öröm látni, hogy szeretteink jóízűen 
fogyasztják, ez minden édesanya, nagymama 
közös élménye. „Repes a szívem, ahogy sodorják 
befelé! (Kovács Gizella, 1902–1992, Endrőd) 
Csak elég legyen!”; „Boldog a szíve a háziasz-
szonynak, ha látja, jóízűen fogyasztják a kőt-
test” (Sándorfalva). 

Körülülni az asztalt, együtt lenni, együtt enni, 
mindenki ugyanabból részesül – ez is az ünne-
pek, a családi élet része. Ezt is át kell örökíteni, 
ezt is tovább kell adni! Hogy a fiatal lányok, ifjú 
házas asszonyok is átérezhessék azt, amit a 
sándorfalvai asszony így összegez: „A legna-
gyobb öröm, akiknek főzhetek-süthetek, jóllak-
nak. A régi finom kőttesek, kalácsok!” 

Anyagomat e témában nem kívánom lezárni. 
Tovább gyűjtöm a kalácsról szóló tudást. Összeg-
zés helyett még néhány gondolatot vegyünk 
számba! 

Ha a nyelvészet oldaláról közelítünk is, van 
min töprengenünk. Él-élet-étel-eledel-etet azo-
nos gyökre mennek vissza. A kerek kalács – a 
két szó tövében, gyökében is hordozza ősművelt-
ségünket. Ősi dolgokról, fogalmakról van szó. A 
kerek világ – kerek erdő – keres – kering – 
megkerül: a teljességet, a kerekséget, az egészet 
jelentő szógyökből valók. 

Gondoljunk arra, mennyivel korábbi lehet, 
hány évszázaddal ezelőtti a kalácssütés tudása, 
ami valószínűleg még az írásos idők előtt meg-
született, történeti fejlődés, átadás-átvétel ered-
ménye, és hat évszázada bizonyítottan létezik! 
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Görög történetíróktól olvashatunk sztyeppei ro-
kon népeink sütéstudományáról. Messzire visz 
az idő. 

A népi kultúrában mindig is jelen volt, van a 
továbbadás vágya, az átadás készsége. Pál Ist-
ván tereski juhász csodálatos szavai jutnak 
eszembe: „Nem múlik el velem, ami bennem él” 
– mondta boldogan, amikor két, népzenét gyűjtő 
fiatalt dudajátékra tanított. Megélte, hogy nem 
volt hiábavaló, nem ment veszendőbe a tudása. 

Amikor kalácsot sütök, szeretnék megfelelni 
Édesanyám, Keresztanyám sütési színvonalának, 
az Ő (receptekben leírhatatlan) tudásuknak, a 
hagyománynak, az endrődieknek, és reményeim 
szerint nem „néprajzos kalács”, hanem foszlós, 
puha, magas, pirosan mosolygó endrődi kalács 
kerül ki a kezem alól. Tiszteletből, szeretetből 
ezért gyűjtöttem azokat a gondolatokat, érzése-
ket, mondatokat, amelyeket egyetlen recept-
könyv sem tartalmaz. 

Asszonyok mondták bölcsen a Kárpát-
medence legkülönbözőbb helyein. Érdemes oda-
figyelni rájuk! Kívánom, hogy kalácstól illatozó 
ünnepet tudjunk teremteni magunk körül csalá-
dunknak, szeretteinknek. 
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