
móra Ferenc a Kincskereső kisködmön című művében, 
Az égbelátó című novellájában leírja, hogy gyermekko-
rában tanítója szerzett egy égbelátót. Három lába volt, 
mint egy fényképezőgépnek, és hosszú, sárga rézcsöve, 
mint egy hurkatöltőnek. szeme is volt, mindkét végén 

csillogó-villogó gömbölyű üvegből. egyik alkalommal bevezette a gye-
rekeket a szobájába, hogy megmutassa nekik. Az egyik fiú felkiáltott: 
„Nini, hiszen ez teleszkóp!” sokan szerették volna hazavinni. Végül a 
tanár úr azt ajánlotta föl, hogy amelyik fiúnak jobb lesz a számtandol-
gozata, az viheti haza a teleszkópot. ezt mondta: 

– Fiúk, én karácsonyra minden esztendőben valami emléket szoktam 
adni a negyedik osztályban a legjobb tanulónak. Akiről karácsonyig 
bebizonyosodik közületek, hogy a legderekabb legény, az kap tőlem 
egy égbelátót.

utoljára ketten maradtak a tanári szobában: maga az író és iskola-
társa, a szerencsétlen sorsú, árva Pálistók Peti, a kis bice-bóca. ők 
voltak a legjobb tanulók. A dolgozatot 
éppen a karácsonyi szünet előtt való nap 
írták. A gyermek móra bízott benne, hogy 
majd csak elhibázza valahogy Pálistók 
Peti. „Annál inkább bízhattam, mert a kis 
bice-bóca betegnek látszott. Hóka volt 
az arca, beesett a szeme, s kékespiros a 
keze feje, mintha mindig fázna. Ugyan az 
se lett volna csoda, hiszen a gúnyácskája 
nemcsak hogy meleget nem adott, de a 
sok likluk csupa ablak volt a hidegnek” – 
emlékezik vissza.

Az író remélte, hogy ellenfele majd elhi-
bázza a megmérettetést, és akkor övé le-
het az égbelátó. A felmérők megírása után mindig ő vitte be a tanári 
szobába a füzeteket. Nem volt ez másként most sem. bent a tanáriban 
egyedül maradt a dolgozatokkal. Nem bírta ki, megnézte a másik esé-
lyesnek a dolgozatát. semmi hibát nem talált a számtandolgozatban. 
Nem volt abban egy makulányi hiba sem.

Hirtelen meglátta a hőn áhított égbelátót: 

„A szobában nem volt senki, mikor beléptem, csak az égbelátó. 
Barátságosan nézett rám az üvegszemével, s úgy tetszett, mintha 
még hajladozna is felém a rézcső:

– ejnye, de szeretnék a tied lenni, te ködmönös gyerek, ha te csak-
ugyan olyan ügyes fiú vagy!

»No, én megmutatom, hogy csakugyan az vagyok« 
– gondoltam magamban.

Azzal fölkaptam a tollat és belemártottam a tintába:

»én bizony nem engedem az égbelátót, bice-bóca pajtás!«

szépen kijavítottam a Pálistók Peti dolgozatában az  egyeseket 
négyesekre.”

De ekkor rettentően rossz érzés fogta el. egyszer csak belépett a tanító 
úr, és megkérdezte tőle, mit csinál ott olyan sokáig. 

– Néz az égbelátó – felelte a kisfiú. Tekintete odatévedt az ördöngös 
masinára, és tényleg úgy érezte, csakugyan nézi őt.

másnap nem ment iskolába a gyerek. zúgott a feje, idehozták hírül a 
pajtásai, hogy milyen csúfság érte Pálistók Petit. olyan rosszul csinál-
ta meg a számtani feladatot, hogy a tanár urat majd megette a méreg. 
Amikor szerencsétlent kérdőre vonta, azt felelte, hogy bizonyosan 
azért lett ilyen rossz az eredmény, mert közben a nagybeteg édesany-
jára gondolt. másnap iskolába menet a gyermek móra találkozott a kis 
bice-bócával, aki mosolygott, de a két szeme tele lett könnyel. – Tied 
az égbelátó! – mondta neki. – gratulálok! 

este maga a tanító vitte el az íróékhoz a műszert. A következő napok-
ban az egész falu a csodájára járt. A készüléken keresztül a csillagokat 
nézegették a falubeliek. csak a tulajdonosa nem mert belenézni, úgy 
gyötörte a lelkiismerete. Végül nem bírta tovább, és elvitte az égbelá-
tót a kis bice-bócának. 

Van a lelkünkben egy vigyázó, amely figyelmeztet bennünket: mit sza-
bad és mit nem szabad tenni. ezt a vigyázót hívjuk lelkiismeretnek. 
ez a vigyázó int, szólít szavaink és tetteink előtt, utána pedig jutal-
maz vagy büntet. Jutalmaz, ha jót tettünk; büntet, ha rosszat. szok-
ták mondani, minden vád ellen van felmentés, csak az önvád ellen 
nincs. bár a szentírás azt mondja, hogy Isten minden bűnt megbocsát, 
ha megbánjuk, és bocsánatot kérünk tőle, és „ha vádol a szívünk, 
Isten nagyobb a szívünknél” (1Jn 3,20).

káin és Ábel testvérek voltak. Áldozatot mutattak be Istennek. Ábel 
juhpásztor volt, káin földműves. „Káin a föld terméséből áldozatot 
mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge 
bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és ál-
dozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett.” (Ter 4,2–9) 
Ismerjük a történetet, káin azután megölte Ábelt. utána káin 
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érTékköNyVesPolc melleTT

az ElMúlT évEk hagyoMányaiT kövETvE 

idén nyáron is lesz ikonfestő tábor. 

a TáBoR kiváló lElki és alkoTói pRogRaMoT JElEnT,  

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

A résztvevők számA korlátozott, ezért kérjÜk, 

részvételi szándékát időben jelezze!

időponT: 2019. július 15–20-ig.

nem tudott megnyugodni, állandóan azt 
gondolta, valaki kergeti, meg akarja ölni.  
Ha egy levél megzörrent, már el is kezdett 
rohanni, pedig senki sem üldözte, csak a lel-
kiismerete furdalta. Az úr megszólította: Ha 
helyesen cselekedtél, miért nem emeled fel a 
fejedet?

A lelkiismeret tehát velünk született kész-
ség, amely arra indít, hogy a jót megtegyük, 
a rosszat pedig kerüljük. Ha megtesszük, 
amire indít, megnyugtat, megdicsér; ha nem, 
akkor vádol. 

Van cselekedetet megelőző lelkiismeret, amely 
azt sugallja: „nem lesz jó vége”, „gondold meg, 
mire készülsz”. shakespeare Macbeth című 
drámájában leírja, hogy a jóságos király érde-
meiért magas ranggal tüntette ki a hős mac-
bethet. ezt a kitüntetést egy díszvacsora ke-
retében adta át neki. A nagyravágyás nagyon 
megerősödött a dicső katonában, de főleg a 
feleségében, aki arra bujtatta, hogy ölje meg 
a királyt, és akkor ő lehet az utódja. bár tettét 
nem tudta meg senki, de magában így kiáltott: 
„jaj, megöltem az álmot, a békét, a nyugalmat, 
többé már nem alszok nyugodtan soha.” és 
valóban, sohasem tudta feledni a meggyilkolt 
király vérben fürdő tetemét. mindig macbeth 
szeme előtt lebegett.

Van még a tettet követő lelkiismeret. mind-
annyian ismerjük Arany János ágnes asz-
szony című balladáját, melynek címszerep-
lője bűnrészes férje meggyilkolásában. A 
bíróság nem ítéli el, mégis egész életében, 
télen-nyáron mossa a lepedőt a patakban, 
mert a vérfoltot folyton látni véli rajta. Ideg-
orvosok beszámolnak arról, hogy az intézetek 
tele vannak olyan betegekkel, akik bemagya-
rázták maguknak, hogy a rossz, amelyet el-
követtek, az valójában jó volt. Aztán egyszer 
csak megszólalt a lelkiismeretük. 

Áldásos dolog a lelkiismeret, Istenhez vezet. 
Júdás és Péter példája előttünk van. mind-
ketten vétkeztek, és utána mindkettejüket 
bántotta a lelkiismeret. Júdás lelkiismeret-fur-
dalása alatt nem fordult Istenhez, hanem fel-
akasztotta magát. Péter bánatának égő csip-
kebokrán keresztül megjelent az úr, mert Péter 
végül odafordult hozzá, ahogy a tékozló fiú is 
visszatért az atyához. Az atya már várta, és 
egy nagy lakomát rendezett. egy nagy lakomá-
hoz hasonlít, amit Isten készít azoknak, akik 
hallgatnak a lelkiismeretük szavára. Az ilyenek 
előtt még az angyalok is térdet hajtanak.

elINdult A JeleNtKezés 
A torNAbArAKoNyI 
IKoNFestő táborbA!
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