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- Szıts Ambrusné vagyok, 1929-ben születtem, Bukovinában, Istensegíts községbe.  
 Nézegetjük azokat a rongypokrócokat, amiket Teri néni szıtt. Hogy hívja 
ezt a szálat, amit felvetett?  
- Mejjék. 
 A másikat pedig, amit beleöltött?  
- Ontok. Igen ám, de a festékest, amikor szıttük, az ám egy nagy kacifántos dolog! 
Festékest szıni, ááá, kicsit tudtam, de nem sokat, de nem sokat, Anyám a kezemet 
megverte. Nem jól csináltam, s akkor a kezemet megverte. Nem úgy kell, mért nem 
figyelsz ide, azt mondja, s akkor próbáltam csinálni, de mégis elrontottam, s akkor a 
kezemet megverte.  
 Volt festékesük?  
- Volt bizony, s azt is otthagytuk Bácskában, gyönyörő festékest ott hagytuk, hát el 
kellett meneküljünk ugye, s az az egy lovacskánk volt, s arra voltunk tízen. S akkor a 
lónak is ennivalót hozzunk azon, meg magunknak is a tíz személynek, mert aszontaz 
Apám, ilyen tizennégyi háború, tizennyolcban lett vége, aszonta, idefigyeljetek, Ti 
nem tudjátok, hogy ez milyen, most menekülünk a nagyvilágba. A lónak, és 
magunknak ennivalót kell tenni, és semmi mást, a többi had maradjon minden itt. 
Ember, Bukovinából mindent elhoztunk, és Bácskában mindent otthagytunk Katika, ez 
nem volt ám mindegy. 
 Teri néni itt is font, vagy csak Bukovinában, Bácskában?  
- Itt is, há itt is. Hát nem volt ez az izé, ezt késıbbre találtuk ki, ezt a rafiát.  
 És mibıl font? Gyapjúból?  
- Nem, kenderbıl. Kendert vetettünk. Kiszedtük a földbıl, összekötöttük ilyen kicsi 
kis kévécskékre, elvittük ide föl a Beréti Láziék fele oda hátra a halastóba. Ott hátra 
van az a feneketlen tó. Úgy mondták feneketlen tó. Ott volt egy jó nagy mély gödör, és 
oda beleáztattuk szépen, ott lenyomtattuk szépen deszkával, ráraktuk a deszkára a 
földet, s a kender el volt takarva a vízben. Benne hagytuk tíz napig. És ott kiázott. Na 
majd vettük a deszkát, beleléptünk szépen, kirántuk így, s az a kis kötıcske nem volt 
elomolva, elbomolva, tettük ki a fényre, s így ilyen érdekesen megfogtuk, meghúztuk, 
s ilyen szépen megállt. Így, így meghúztuk, megállt. Akkor azt elvettük, az jó estefelé 
megszáradt, hazahoztuk, szétterítettük az udvaron, ugyancsak így, másnapra jól 
megszáradt, s akkor kitiloltuk. Kitiloltuk, s akkor megléheltük. Mert az izét, a csepőjét, 
azt bele lehetett szépen, mert most nem tudok olyan pokrócot mutatni Magának, amibe 
beleöltöttük azt a durva csepőt, és a másikat, ami finom volt, kiléheltük tudja, abból 
fontuk a mejjéket.  
 Mi a különbség a léhelés meg a gerebenelés között?  
- A gerebenelés az ilyen kettı, ilyen kettı így összetépi azt a csepőt, a durva csepőt.  
 Ez a hosszú tüskéjő. 
Azzal léhelni kellett, ami le van fektetve, azon izéli bele, húzza és akkor a durva ott 
maradt, és akkor megfordítja a másik felit, a kezire reátekeri, megint csak leizéli, 
megmarad a végén az a szép.  
 És a gereben az milyen?  
Ilyen kettı nyele van és ilyen éles fogai. Azt hiszem, hogy léhelı nekem is van.  
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 Magának nem volt szövıszéke?  
- Nem volt. Ott hagytuk Bácskában, elmenekültünk. Ott hagytuk Bácskában.  
 És vetıfája?  
- Nem, Marikának van. Ezelıtt volt Erzsinek, nem tudom, hova lett, ennek a Gergely 
Ambrusnénak, mert legtöbbször mi ketten vettünk, volt neki egy valamilyen 
szövıszéke, mit tudom én, egy rossz valami, de mi össze tudtuk állítani, és akkor ott 
hátul oda feltettük a nyári konyhába, és akkor szıttem, amikor akartam. Egy-egy óra 
hosszát beleültem, megint abbahagytam, megint beleültem, megint abbahagytam. Én 
legutóbb evvel a Marikáéval szıttem.  
 Mennyit szokott felvetni egyszerre?  
- Ez a legutóbbi ez negyvenhárom vetıköz. Abból lett harminchat méter. 
 Emlékszik-e arra, hogy Bukovinában ezeket a pokrócokat szabályos 
csíkozással szıtték-e, vagy mindenki úgy szıtte, ahogy akarta?  
- Igen, mindenki úgy rendezte el, ahogy akarta. Volt aki, általában Bukovinában mind, 
mind ilyeneket szıttek. Ilyent, mind, mind, egyformán. Ilyent.  
 Nincs elválasztó csík 
- De, van elválasztó csík is, volt, például ezen, azokat elválasztva szıttem. Azokat 
elválasztva szıttem.  
 Mennyit lehet megszıni egy nap rongypokrócból?  
- Nyolc-tíz métert, az biztos, hogy ha van, aki fordítsa, meg van, aki segíti erre a 
nyavajára reátekerni erre, a tudja, amit dug át, össze-vissza dugja át, reátekerni a 
színeket. Na nyolc-tíz métert egy nap le lehet szıni.  
 De akkor közben nem száll ki a szövıszékbıl! 
- De kiszáll, de kiszáll, meg visszaül, meg egy kicsit megjárkálja magát, és még 
mindig tíz métert le tud szıni. Nyolc-tízet én letudok, pedig hát az én béna lábaim, hát 
most már nem hiszem, de valamikor, hu-hú, de le ám! Hát ezek olyan szép értékesek 
tudnak lenni, ezek a rongyszınyegek, amiket úgy szövünk, olyan nagyon szép, 
értékesek tudnak lenni, hogy a legtöbb nem is tudja értékelni. Na. És nagyon szép 
dolog, na.  
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