
rajta venni. Anyukam j61 ertett a
l(5hbz, szerette a munkat a pince-I, 

(5 volt a csal6.dban a pincemes-
Egyszer -mag at nem kfmelve -

dta befe!e a sz(51(5t a presre. En:J 
a sok ledaralt flIrt kbzbtt megl6t-

I egy gybnybru nagy szemet. Mi-
I egy gyerek?! Nekem pont az kel-
J6 melyen behajoltam, hogy eler-
.Hat, potty, beleestem a mustba.'lIkam 

ijedten kirohant a preshaz-
es kiemelt.
Bretzfeldi budabrsi muzeumnak

Ij6.ndekoztam regi edenyeket, ru-~at. 
Csak azt sajn6.lom, hogy a

tem miatt nem vallalhatom a
szu utat es nem lathatom a kintizeumot. 

s. k

Val6di pres gep a muzeumnak
Ujabb targyakkal gazdagodott a Ri- a lajt is. Nem tudja, mi az? A lajt fa- kell
edl Ferenc Helyt6rteneti Gyujte- b61 keszi.ilt, olyan, mint egy nagy szol
meny. Ganter Istvanne t6bb, szi.ire- hord6, de a Iyuk helyen egy ajt6 ben
teleshez hasznalt targyat, a pincehez van, ide t61t6ttek be a ledaralt ter.
tartoz6 eszk6zt ajandekozott a mu- szolot. Aztan lavas kocsival lehoztak hor
zeumnak. a pincebe. A faradsagos munka me!
-Ugy gondoltam, j6 helye lesz ott -utan, a teli idoszakban a pince a fer- tarT
mondta Anna neni -, mint ahogy a fiak szamara val6sagos f61di paradi- Iyer
b61csom is ott van mar. Megorzik az csommal ert rei. lett!
ut6kor szamara. Szolonk, f6ldi.ink -Gyerekkori emlekeim k6z6tt kutatva jem
nincsen mar. Ott all az a val6di regi szinte latom -folytatja Anna neni -, Any
pres, amit meg apam 6r6k61t az 0 ahogy a nagyapammal kezen fogva b61
apjat61. Az evszam is rajta van, az megyi.ink a szoloben, a napszamo- -A
1800-as evek vegerol val6. De sok sokkal nezzi.ik, hogy hol kell kapalni, is a
szolot preselti.ink rajta! Aztan vannak permetezni. J61 emlekszem arra is, ha~
kadak, sfber, amivel a ket szolosor hogy a felnottek vitatkoznak, tanacs- szf,
k6z6tt lehet kapalni, .,supkoan" koznak arr61, hogy nem j6 a penzt has
vagyis tragacs. Hasznos eszk6z volt k6tvenybe fektetni, hanem ingatlant mu


