
Péter inasélete 

 

Egy baranyai kis faluban született Péter. Öten voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. A 

két nővére már férjhez ment, két bátyja pedig katona volt. Már csak ő élt a szüleivel, akik 

öregek és szegények voltak, ezért úgy döntöttek, hogy inasnak adják a városba egy 

asztalosmester mellé.  

Elbúcsúzott édesanyjától és nővéreitől, majd apjával útra keltek. Két napot kellett a 

városig gyalogolniuk. Egy ideig a folyó partján haladtak, majd pár órát kellett még menniük, 

hogy átérjenek a dombon. Lassan besötétedett, ezért egy barlangban éjszakáztak. Második 

nap folytatták az útjukat, este lettt mire a városba értek. Itt már várta őket az asztalosmester 

és a felesége. Az éjszakát még apjával töltötte a műhely melletti kamrában, de reggel el 

kellett búcsúznia apjától is.  

Az első napokban még nagyon kedves volt vele az asztalos és a felesége, együtt evett velük 

az asztalnál, a kemence melletti ágyon alhatott és sokat tanulhatott a mesterétől. 

Egy idő után viszont minden megváltozott.  Mindenért kiabáltak vele, már enni is csak 

egyszer adtak neki és verést kapott, ha valamit nem jól csinált. Péter ennek ellenére is 

igyekezett a legjobb munkát végezni, és mindent megfigyelt, amit a mester csinált. Már a 

legnehezebb munkákat is rábizták. Sokszor késő éjjelig dolgozott, egyre kevesebbet ideje 

maradt alvásra. Bizony gyakran nagyon fáradtnak érezte magát, de mégis kitartott és 

igyekezett a lehető legjobban tenni a munkáját. Különösen szép szekrényeket faragott. Ezt a 

mester is észrevette, de sohasem dicsérte meg.  

Múltak az évek, Péter lassan már öt éve tanult az asztalosműhelybe. Egyre szebbnél szebb 

bútorokat készített, egyre több megrendelést kaptak. Hála neki nagyon jól ment a műhely. 

Idővel azért az asztalos és a felesége mégis megszerette, ügyességéért meg a szorgalmáért. 

Nem kiabálták le és úgy bántak vele mintha édes fiuk lenne.  

Egy hónap volt még vissza az inasévekből. Alig várta, hogy újra találkozzon a szüleivel, 

testvéreivel, amikor szomorú hír érkezett. Péter szülei meghaltak, a testvérei pedig annyira 

szegények voltak, hogy nem tudták magukhoz fogadni, mert nem volt elegendő hely a 

picinyke szülői házban. Amikor a mester látta segédje elkeseredését este leült az asszonnyal 

tanácskozni. Arra az elhatározásra jutottak, hogy örökbe fogadják Pétert, hiszen nekik nem 

volt saját gyermekük.                                            



A fiú azzal hálálta meg jóságukat, hogy még többet dolgozott. Az asztalosműhely a 

leghiresebb lett a környéken. Mindenki náluk rendelte a bútorokat és szépen gyarapodott a 

vagyonuk még arra is futotta, hogy Péter segithette falun élő testvéreit. 

 Egy kedves lányt vett el feleségül, három gyerekük született nevelőszülei örömére. 

Még ma is boldogan élnek békességben, megértésben. 
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