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- Bátor Aladárné vagyok, 1945, augusztus 24. Kakasdon születtem. 
 Szülei Istensegitsiek voltak? 
- Igen, bukovinaiak. 
 Édesanyjától tanult szıni? 
- Édesanyámtól tanultam. Azt az egyet sajnálom, hogy Anyukámtól nem tudtam 
megtanulni a festékest. Nagyon szépen szıtték. Nem tudtam. Mert otthon Kakasdon 
nem volt nekünk szövıszékünk ugye, ha valaki odaadta éppen, hogy szıjön ilyen 
szınyeget, akkor már ugye egy hétig, kettıig kellet neki dolgozni. Siettettek, éppen, 
hogy csak le tudtuk a rongyszınyeget szıni, és kész.  
 Maguknak volt festékesük? 
- Volt, de az rég már, széjjelment. Hát már még Anyukámék mikor éltek, már akkor 
már tönkrement és eldobtuk. Hát sajnáltam hogy nem tudott szegény megtanítani, mert 
megtanultam volna, szerettem volna nagyon megtanulni. 
 Mióta szı?  

- Hát én már nagyon régtıl, de ilyen folyamatosan nem. 
 

╬╬╬ 
 
 Ez a szövıszék, honnan származik?  
- Ez Závodról, Anyósomnak a testvérétıl. Ezt székelyek csinálták.  
 Ilyen szövıszékek voltak Bukovinában?  
- Igen.  
 Milyen részei vannak a szövıszéknek?  
- Ez a hasajó, arra tekerik fel a fonalat, erre, mikor elıre szıjük, akkor ide van 
föltekerve a szınyeg, akkor itt ez a bordahéj, ide tesszük a bordát, ez meg a nyist, meg 
a csigák, amivel, meg a lábítók.  
 Milyen bordája van? Nád, vagy fém? 
- Fém, fém.  
 A nyüstöt maga kötötte?  
- Nem köttettem, úgy köttettem, igen.  
 Van vetıfája?  
- Igen, van.  Én úgy meg szoktam mérni, 43 métert, és akkor abból lesz harmincnyolc-
harminckilenc méter, így.   
 Kivel szokott fölvetni?  
- Én egyedül.  
 Fölhúzni is?  
- Igen, régen segített a Mári néni, és akkor most meg a férjemvel.  
 İ adogatja? 
- İ, igen, becsavarjuk oda, és akkor utána, mikor be kell tenni a nyüstbe, meg a 
bordába, akkor ı adja, a férjem. 
 Milyen széleset tud szıni?  



- Hát lehet szıni, egy métert, kilencvenest, már volt úgy, hogy szıttünk egyméterest, 
akkor már nem tudtunk ide berakni, hanem akkor kívül tekertük rá.  
 

╬╬╬ 
 
 Miket szokott szıni? 
- Én ilyen rongyból szoktam, mindig csak rongyból, meg mőszálasból ilyent. 
 A rongyot Maga vágja?  
- Én vágom igen, hát most is ott vannak a gomolyák összevágva. Egymásra tekerem, 
és akkor úgy. Valamikor összevarrtam, de most már újítok rajta.  
 A csíkokat hogy választják el?  
- El szokták választani, mégis ne legyen egyhangú, én is elszoktam. Ezt még a 
Mamával készítettük, anyósommal, amikor élt. 
 Mikor már sokat megszıtt, akkor nem emelkedik nagyon magasra az 
anyag?  
- Hát fölemelkedik, de akkor le szoktam szedni, le, és akkor ide mellém szoktam 
állítani, mert nem akarom elvágni. Hát nehéz ott vele dolgozni, de meg tudom oldani 
úgy, hogy ide lerakom, és akkor könnyebben. Nénéméké ami van, ott Beréti 
Lázáréknál, ott hosszabb volt ez a része, tudja, s akkor be tudta rakni oda, azt az ilyen 
fát szoktunk, s arra rá tudtuk göngyölíteni a leszıtt anyagot, de ez meg rövid, akkor 
nem tudom a lábítót használni. Nem érek el odáig, akadályozza a térdemet nagyon.  
 Szokta kölcsönadni a szövıszékét?  
- Nem, mert nagyon tönkreteszik, nem vigyáznak rá. Ha nem dolgozom, akkor 
szétszedem, szépen berakjuk az istállóba, hetvenkilencbe vettük. Ezért nem kellett 
pénz adjak, nekik szıttem negyven méter szınyeget.  
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