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A kép, aminek története van 

Figyelem, kedves emberek, mert most tudjátok meg, hogy hogy lett egy mihaszna, 

semmirekellő utcagyerekből, akinek az élete nagyrészt csak a lopásból állt (ahogy a magas 

rangú emberek mondják) egy előkelő ficsúr, ki egy festményével meghódította az egész világot. 

Tudniillik az én falumban becsületes parasztemberek éltek, kiknek modora felbecsülhetetlen 

volt. Igaz, nem voltunk sokan, de ahogy mondani szokás, nem a mennyiség, hanem a minőség 

a fontos. Az én falumat Nagyegresnek hívták, mely nem több mint 300 lakossal rendelkezett.  

Minden érzésem szerint ez a 300 lakos többet ért, mint 1000 nemes.  

Egy nap hozzám is betért négy nemesi férfiú. Nem jöttek ők semmilyen hírrel, csak a 

modortalan éhségükkel és telíthetetlen vágyaikkal. Ránézésre először jó embereknek néztek ki, 

és mint rendes vendéglátó,  megkínáltam őket jó borral és temérdek mennyiségű étellel. Még a 

legjobb vonósainkat is elhívattam, hogy húzzák el a nótájukat. Mulatozásunk olyan remekül 

telt, hogy éjszakánk napfordulóján berúgattam őket. Ám nincs olyan részegség, melyben én 

benne nem lennék. Pirkadatra nem meglepő módon a szomszéd istállójából vánszorogtam 

kifelé. Az a másnapos érzés olyan volt, akár a születésem és halálom egy pillanatba csordulva, 

és szerintem ezt érezték ők is. Na, de nem lennénk mi magyarok, ha volna olyan ebadta, akit 

nem tudnánk mi berúgatni. Hajnalhasadtával én megfogtam ezt a négy gazembert, és 

megmutattam nekik, milyen is a paraszt élet. Nálunk még lóval szántották a földeket, és hát mit 

ne adjon isten, én is igába hajtottam ezt a négy szamarat. Kiskoromban az ilyen előkelő népek 

szolgaságra kényszerítettek engem és a testvéreimet oly módon, hogy elvettek szüleinktől. Most 

gondoltam, megmutatom nekik szenvedésük közepette, hogy milyen a szekér másik oldalán 

lenni. Az ostorom úgy csattant a hátukon, mint anno jóapámén, mikor az ilyen jóuraknak 

dolgozott egy kis megélhetésért. Fogtam annyi fillért, amennyi a tarisznyájukban volt, és 

egyesével, hosszú vetetlen földekre ültettettem velük, hogy lássák, a pénz mi fán terem. Ha 

kedves édesanyámat ily módon ki tudták használni egykor, én akkor nem tehetem meg? 

Öt óra tájt járt már az óra, és mivel tudtam, hogy ilyen alkalmam oly ritkán lesz, meg kellett 

örökítenem egy festménnyel a földeken dolgozó arisztokrata bandát. Igaz, festeni sose tudtam, 

de ennél ihletadóbb helyzetem még semiképp se volt. Éjszakára elengedtem e csürhe bandát, és 

azóta se járják környékem. Másnapra elvittem a piacra a festményt, és oly motivációval áldotta 

meg a népet, hogy  tudja mostmár minden nemes, hogy a puszták népével nem jó kikezdeni. 

Ezek után történt meg, hogy jó magam is nemes ember lettem, csak én nemes lélekkel, és az 

előkelő nép, ki oly sokáig bántotta barátaim és embertársaim, kissé megízlelte ereinket.  


