
Janka és Jakab

Meseországban

Ez a mese a Szeretetről szól – mint ahogyan tulajdonképpen minden mese arról 

szól. És ez a mese Meseországban kezdődik, ahol tulajdonképpen minden mese 

elkezdődik, és a Földön folytatódik, ahol pedig minden mese folytatódik. Hogy hol

végződik, azt még nem tudni, de hát ez a mesékkel mindig így van. Persze lehet, 

hogy mindezekkel semmi újat nem mondtam, de azért én mégis megkérdezem: 

emlékeztek még Meseországra? A felnőtteknek már nem igazán vannak emlékeik 

erről a helyről, mert miközben felnőnek, bekerül a fejükbe minden más 

csudafontos dolog. De a gyerekek még szoktak emlékezni arra, hogy bizony, 

mielőtt ők megszülettek volna erre a Földre, Meseországban laktak. Mindenki 

szeret Meseországban lakni, mert az egy nagyon békés hely. Ott a gyerekek még

emlékeznek arra, hogy van Valaki, aki nagyon szereti őket, és ők is mind nagyon 

szeretik egymást. Van ott egy különösen népszerű hely, amit úgy hívnak, hogy 

Szeretetfürdő. Amikor valaki szeretne megmártózni ebben a nagy tengerben, 

vagy egyszerűen csak lubickolni akar egy kicsit a habok között, akkor fogja 

magát, és elmegy ide: belemerítkezik ebbe a nagy, mélységes kékségbe, 

ringatózik a hullámokban, és álmélkodik azon, hogy még csak úsznia sem kell, 

mert ez a hatalmas óceán egyszerűen megtartja őt. Ide a legjobb egyedül 

elmenni, mert akkor nagyon érdekeset lehet tapasztalni. Képzeljétek, a gyerekek

belemerülnek teljesen egyedül ebbe az óceánba, és egyszer csak minden kék lesz

körülöttük, és nagyon nyugodt. Olyan csendet, nyugalmat és békességet nem is 

lehetne elképzelni ezen a Földön, hiszen itt bizonyosan beledudálna a csöndbe 

egy autó, vagy beleordítana a TV, vagy netán betolakodna valami hangos óriási 

1



reklámplakát – de itt nem. Itt csönd van, nyugalom, kékség, aminek ott vagy 

egyedül a közepén, és akkor egyszer csak megérzed, hogy nem vagy egyedül, 

hiszen mindenki itt van! Egyszerűen csak hallod a szívdobbanásukat. 

Mondom, fura hely ez a Szeretetfürdő. Aki sokat jár ide, az előbb-utóbb elkezd 

gyanakodni, hogy talán sosincs igazán egyedül. De ehhez nagy nyugalomban és 

csöndben kell tudni maradni, és nem szabad engedni ám, hogy bárki is 

közbekiabáljon akármit! De hát persze az is lehet, hogy ti is emlékeztek még 

erre a helyre.

Szóval Meseországban élt Janka és Jakab, akik nagyon szerették egymást. Amin 

persze nincs semmi csodálkozni való, hiszen mondom, Meseországban vagyunk, és 

ott ez már csak így szokás. Olyanok voltak ők ketten, mint a borsó meg a héja, 

mindig együtt mentek mindenhova, fogták egymás kezét, és mindig mosolyogtak. 

Sokat voltak csendben, mert Meseországban nem kell ám ahhoz beszélni, hogy a 

gyerekek megértsék egymást! Sokszor csak a szívdobbanások felelgetnek 

egymásnak, és így beszélgetnek ezek a gyerekek itt, és higgyétek el, sok-sok 

fontos dolgot meg lehet így beszélni. Meg aztán mosolygásokkal is lehet 

társalogni, meg simogatásokkal, meg mozdulatokkal, meg tánclépésekkel, és ha 

mélyen egymás szemébe nézünk, akkor közvetlenül tudunk olvasni a másik 

lelkéből. Mondom, csuda érdekes hely ám ez a Meseország!

Janka és Jakab tehát nagyon szerették egymást, és készültek arra, hogy majd 

hamarosan megszületnek a Földre. Mert Meseországban minden gyerek tudja, 

hogy hamarosan meg kell születnie, és képzeljétek, ott még azt is tudják a 

gyerekek, hogy miért is kell megszületniük! Erre sajnos később, amikor már 

felnőttek lesznek, és csudafontos dolgok kerülnek be a fejükbe, akkor már nem 

szoktak emlékezni. De én most elmondom nektek, hiszen Meseországban minden 

gyerek tudja, hogy azért születik meg a Földre, mert van neki egy saját feladata.
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Ez pedig olyan roppant fontos és különleges feladat, amit senki nem végezhet el 

helyette, hiszen csak és pont őrá van bízva. Ennek a feladatnak az a lényege, 

hogy mindenkinek meg kell írnia az Élete Történetét. Ezt sokszor elképzeli 

minden gyerek Meseországban, hogy akkor majd milyen is lesz az ő Élete 

Története, ha megszületik a Földre, de csak akkor tudja meg igazán, amikor már 

megszületett, és él. És ettől minden gyerek fél is egy kicsit. Hogy fog-e majd 

emlékezni, hogy akkor majd mit is kell csinálnia. Vagy véletlenül összekeveri a 

dolgokat valahogyan, és más történetét kezdi el élni. Nagy kalamajkák tudnak 

származni ezekből a dolgokból!

De Meseország egy békés hely, és a gyerekek feje még nincs tele csudafontos 

dolgokkal, és még tudják, hogy őket Valaki nagyon szereti, és hogy van nekik egy 

saját, személyes történetük.

Janka és Jakab is tudta ezt, és azt is tudták, hogy hamarosan meg kell 

születniük. És azt is tudták, hogy nem egyszerre fognak megszületni – előbb 

Jakabnak kell indulnia, és Janka csak később következik -, és hogy majd csak 

nagyon sokára fognak a Földön újra találkozni. De nagyon szerették volna, hogy 

ha majd ott a Földön is megismerik egymást – mert bizony sokszor előfordul a 

felnőttekkel, hogy egyszerűen csak nem emlékeznek egymásra, meg 

Meseországra sem, és a Szeretetfürdőre sem. És azért, hogy ez velük soha ne 

fordulhasson elő, megbeszéltek egy titkos jelszót. De ezt én most még nem 

mondhatom el nektek – ezért volt titkos ez a jelszó -, csak akkor, amikor már ők 

is kimondták ott a Földön. De erre csak sokkal később került sor. Pontosan nem 

tudom én sem, hogy mennyi idő is telt el valójában, mert az idővel kapcsolatos 

dolgokat valahogy mindig összekeverem. Meseországban ugyanis az időt egészen 

másképpen mérik. Nincsenek órák. Olyanokból állapítják meg az időt, hogy 

hányszor voltak már a Szeretetfürdőben, meg hogy hányszor dobbant egymásért
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a szívük, megy hogy fogják-e egymás kezét, vagy elengedték – és közben 

mindenkinek másként telik az idő. Aztán olyan is van, akinek egyáltalán nem is 

múlik az idő, és egyszerre tud ott lenni mindenhol, és egyszerre nagyon sok 

kisgyerek kezét meg tudja fogni. Szóval egészen másképpen vannak ott ők az 

idővel, mint mi itt a Földön.

Annyit tudok csak, hogy ezen a Földön több mint egy fél emberélet telt el, 

amikor Jakab kimondta a jelszót.

A Földön

Nehéz dolog a Földre megszületni – ezt minden kisgyerek tudja. Annyi mindent 

meg kell tanulni: járni, és beszélni, és számolni, meg olvasni és írni, és házi 

feladatokat megoldani, meg hogy hogyan kell átmenni az úton, és hogy mi 

egészséges és mi nem, és kit hogy hívnak, és hol lakik, és hogy mi mennyibe kerül,

és hogyan kell rajzolni meg énekelni, meg hogy mi az az iskola, meg a munkahely – 

még felsorolni is fárasztó. És közben sok-sok év eltelik, és már csak álmunkban 

jön elő Meseország és a Szeretetfürdő, meg Valaki, aki szeret bennünket, de az 

is lehet, hogy már álmunkban sem, hiszen annyi új dolgot kell megjegyezni, hogy a

régi dolgokra már elfelejtünk emlékezni. Aztán elérkezik egy pont, amikor – 

milyen érdekes, senki se tudja, hogy hogyan is történik ez! – a régebbi dolgokra 

kezdünk el jobban emlékezni, és az újakra már nem annyira, vagy lehet, hogy nem

is igazán emlékszünk a régiekre, csak sejtjük, hogy valahol van valami, amit nem 

szabad elfelejtenünk, de mégse, sehogyse jut eszünkbe, hogy pontosan mi is ez. 

Tudjátok, olyan ez, mint amikor elmegyünk valamiért a boltba, és amikor 

odaérünk, már nem emlékszünk, hogy miért is indultunk. Na ilyenkor van az, hogy 
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amikor még emlékszünk, akkor fel kell írni a dolgokat, és jól megőrizni a papírt, 

hogy később emlékeztessen bennünket arra, hogy miért is indultunk.

Szerencsére Janka és Jakab is felírták a jelszót, vagyis, hogy nem egészen 

írták, hanem feljegyezték. Mivel Meseországban nincsen papír meg toll, ezért 

egyszerűen csak belesúgták egymás szívébe, mert arra gondoltak, hogy az egy 

olyan hely, ahol jól meg lehet őrizni mindent, és bármikor elő is lehet venni, amire

szükségük van. De egy valamire nem gondoltak, amit úgy hívnak, hogy bánat. És 

hogy mi köze a bánatnak a szívünkhöz? Meseországban nem tudják ezt, mert ott 

nincs miért bánkódni. De a Földön sok-sok bánkódni valóval találkozunk. 

Olyanokkal például, hogy az anyukánk leszid minket, mert sáros cipővel bejöttünk

a lakásba, meg hogy rossz jegyet kaptunk az iskolában, vagy hogy az óvodában 

azt mondta a barátunk, hogy ő most már nem lesz többet a barátunk, vagy hogy 

nagyon vágyunk valamire, amit sehogyse kapunk meg, vagy éppen nem tudjuk 

szépen lerajzolni azt, amit szeretnénk, vagy amit mondunk, azt nem értik meg a 

többiek, vagy kinevetnek bennünket – ilyenek ezek a földi bánatok. És ezek a 

bánatok megkérgesítik a szívünket, és megtörténhet, hogy ettől a vastag 

kéregtől már nem férünk hozzá azokhoz az örömökhöz sem, amiket valaha 

átéltünk, vagy azokhoz a titkokhoz és jelszókhoz, amiket belesúgtunk egymás 

szívébe Meseországban.

Majdnem így történt ez Jankával és Jakabbal is. De szerencsére csak majdnem, 

biztosan azért, mert annyira nagyon szerették egymást Meseországban, és erre 

annyira nagyon szerettek volna emlékezni, és mert sok-sok bánat érte őket itt a 

Földön. Érdekes ez a bánat ám nagyon! Mert kérget készít a szívünkre, de 

közben minél több bánatot hordozunk, annál inkább szükségünk van arra, hogy 

emlékezzünk az örömökre – de sok bánattal sokkal nehezebb ezekre emlékezni. 

Néha azonban a Földön is történnek csodák, nem csak Meseországban. A 
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csodákról még nem is beszéltem eddig. Az valami olyasmi, amikor meglátjuk, hogy

mi van a szívünkben. Vagy meglátjuk, hogy mi van a másik ember szívében. De 

ehhez nagyon-nagyon oda kell figyelni, és olyan mély csöndben kell lenni, hogy 

halljuk egymás szívverését – mint valamikor Meseországban. Amikor nagy-nagy 

szükségünk van erre, akkor a Földön is vannak olyan pillanatok, amikor ez 

megtörténik. Ezeknek a pillanatoknak az a neve, hogy Kegyelem. Ez történt akkor

is, amikor Jakab kimondta a jelszót, és Janka felismerte. Persze még nem 

Jakabot, még csak nem is a jelszót, először csak azt tudta, hogy valami nagyon-

nagyon fontosat és ismerőset hall. Kíváncsiak vagytok a jelszóra? Most már 

megmondhatom, mert Jakab is kimondta Jankának itt a Földön. Azt kérdezte 

tőle: Nincs szükséged egy ölelésre? Csak így, egyszerűen. De azért mi tudjuk, 

hogy ezt az egyszerű kérdést azért elég ritkán szokták itt a Földön kimondani az

emberek. Amikor Jakab ezt kimondta, akkor arra persze még nem emlékeztek, 

hogy ők Janka és Jakab, mert a Földön nem így nevezték őket. Ez gyakran 

előfordul. Meseországban ugyanis belesúgják a fülünkbe a nevünket, de amikor 

megszületünk a Földre, még nem tudunk beszélni, és nem tudjuk elmondani a 

szüleinknek. Megpróbáljuk persze a szívverésünkkel, meg a szemünkkel, de lehet,

hogy a szüleink már csak szavakkal tudnak beszélni – hiszen régóta élnek itt a 

Földön – és nem értik. És akkor más nevet adnak nekünk, de ezért igazán nem 

szabad rájuk haragudunk, tudja ezt minden gyerek. Így akkor több nevünk is 

lesz, de azért mi csak nevezzük Jankát és Jakabot továbbra is Jankának és 

Jakabnak, még akkor is, ha ebben a pillanatban még ők nem is tudták, hogy ez az 

igazi nevük. És persze azt sem tudták, hogy ők Meseországban nagyon szerették 

egymást, és, hogy Jakab most mondta ki az ő közös, titkos jelszavukat. De annyit

azért megéreztek, hogy valami fontos történik, és elkezdtek figyelni, meg 

csöndben maradni. És akkor egyszer csak meghallották a szívük dobbanását! És 
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kicsit később, amikor belenéztek egymás szemébe, meglátták magukat a másik 

lelkének a tükrében. És elkezdtek emlékezni, először csak egy-két képre 

Meseországról, később pedig egyre több mindenre. 

Lehet, hogy tudjátok, de mindenkinek a lelkében van egy kis mécses, és a mécses 

mögött egy kis tükör. Néha ez a mécses már alig-alig világít, és az is 

előfordulhat, hogy a tükör már nagyon poros, vagy homályos, vagy megsérült, és 

torzít, vagy pedig alig látni benne valamit. De ezek a dolgok mind helyrehozhatók,

csak tudni kell a módját. Amíg az emberek rájönnek a módjára, addig nagyon sok 

idő eltelik itt a Földön, de ez sosem kárbaveszett idő. Mindenkinek más a módja, 

Janka és Jakab arra jött rá, hogy ha egymás szemébe néznek, akkor látnak 

valami halvány pislákolást. Így jöttek rá a mécsesre. És – csodák csodája! – 

nagyon halványan ugyan, de látják saját magukat ebben a kis tükörben. Így 

fedezték hát fel a tükröt, kicsit azután, hogy a csendben – mert nagyon 

figyeltek - meghallották a szívük dobbanását. Nagyon sok dologra jöttek rá 

együtt, az is lehet persze, hogy csak emlékezni kezdtek arra, amit 

Meseországban már mind tudtak. De a Földön sokkal nehezebb ám tudni ezeket 

attól a sok csudafontos dologtól, ami a fejünkbe kerül, mire felnövünk. 

Elmesélem majd szép sorjában mindazokat, amikre ők ketten emlékezni kezdtek, 

de először nézzük, hogy mit válaszolt Janka. Képzeljétek, nem emlékezett a 

válaszra! De azt is látta, hogy Jakab is meglepődik azon, hogy kimondta a jelszót 

– hiszen ő sem emlékezett arra, hogy ez az ő titkos jelszavuk -, csak azt tudta 

valahogyan, hogy őneki éppen most és éppen itt ezt a mondatot ki kell mondani. 

Vagyunk így néha ezzel mi is így, és ennek nagyon egyszerű a magyarázata, 

Meseországban minden gyerek tudja. Az angyalok súgják a szánkra ezeket a 

mondatokat, azért, hogy kezdjünk el végre emlékezni. Janka tehát gondolkodott,

gondolkodott, hogy mit is válaszoljon Jakabnak, de sehogyse emlékezett, mert 
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annyi minden volt a fejében. De akkor az angyalok neki is segítettek: belecsíptek 

a lábába, így Janka a fájdalomtól összerándult, és gyorsan elfelejtette azt a sok 

mindent a fejéből. De ez az egy pillanat is elég volt a gondolatok nélkül: 

egyszerűen átölelte Jakabot, hogy Jakab átölelhesse őt. És képzeljétek! Ez volt 

a válasz – hiszen mondtam már, hogy Meseországban főleg nem szavakkal 

beszélgettek.

És most nézzük szép sorjában azt, hogy mikre és hogyan is kezdtek el emlékezni 

ők ketten együtt.

A Szív hangja

Az első emlékeket a szívük hangja keltette életre bennük. Évekig azt sem 

tudták, hogy egyáltalán van hangja a szívüknek, sőt, pontosan azt sem tudták, 

hogy hol is van a szívük. Jártak persze iskolába, és tanultak erről sok-sok dolgot,

de olyanokat soha nem hallottak, hogy a bánattól kérges lesz a szívünk, és ettől a

vastag kéregtől nem fogjuk hallani a hangját. És arról sem hallottak a biológia 

óráikon, hogy hogyan lehet újra életre kelteni a szívünk dallamait. De amikor 

együtt voltak, akkor egyszer csak elkezdtek jobban figyelni a szívükre. Először 

úgy dobogott a szívük, hogy majd kiugrott a helyéből! Dibb-dobb-dibb-dobb – 

először csak ezt hallották. Aztán más hangokat is elkezdtek megkülönböztetni. 

Nem tudom, hogy tudjátok-e, de amikor az a vastag bánat kéreg elkezd 

repedezni a szívünkön, az éppen olyan hangot hallat, mint amikor a tó jege elkezd

tavasszal olvadni. Nagy reccsenéseket és roppanásokat lehet hallani, és sose 

lehet pontosan tudni, hogy mikor és honnan jön, majd a következő. És ezek a 

reccsenések és roppanások nem csak ijesztőek tudnak lenni – hiszen lehet, hogy 

álmunkból ébredünk fel éppen ilyesmire! -, hanem nagyon tudnak fájni is. Ez pedig
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azért van, mert amint lekerül róla egy abroncs-kéreg, alatta a szívünk elkezd 

gyorsabban verni, és nyújtózkodni kezd, hiszen annyi évig olyan szorosan be volt 

zárva. Igen ám, de akkor ott van a következő abroncs, akkor meg az kezdi el 

szorítani szegényt. És félünk, mert nem tudjuk pontosan mi történik. Úgy 

vagyunk kitalálva, hogy amikor nem tudjuk, hogy mi fog történni, akkor mindig 

félni kezdünk. Na, ilyenkor kell nagyon jól figyelni, hogy mi is történik. Mert ha 

nem jól figyelünk, és nem vesszük észre az abroncsokat, akkor talán azt 

gondoljuk, hogy ezt  fájdalmat a másik okozta nekünk, és akkor elkezdünk 

haragudni rá, meg kiabálni vele. És képzeljétek, még az is lehet, hogy utána kicsit

jobban leszünk, mert szegény szívünk úgy megrémül, hogy összehúzódik, és akkor

jobban elfér az abroncsok alatt, és már nem érezzük azt a nagy feszítést, és 

recsegés-ropogást. De ha mindig így teszünk, akkor előbb-utóbb a szívünk olyan 

picire összehúzódik, hogy már nem is lehet többet megtalálni, még nagyítóval 

sem.

Janka és Jakab – amikor hallották a recsegés-ropogást – akkor megint elkezdtek

figyelni, hogy vajon mi is történik. És mivel ketten voltak, és fogták egymás 

kezét – ami nagyon emlékezette őket arra, hogy Meseországban mindig fogták 

egymás kezét -, így nem féltek olyan nagyon. Így jöttek rá az abroncsokra. És 

arra is, hogy mit lehet tenni ezekkel a bánat kérgekkel. Mondtam nektek az 

előbb a tó jegét, mikor olvadni kezd. Egyszerű a dolog: még több vizet kell a 

jéghez keverni, és akkor hamarabb elolvad. És ennek a még több víznek a neve 

könny. Nehogy azt higgyétek, hogy a könny véletlenül sós és meleg! Dehogy! 

Azért ilyen, mert a meleg és a só segít felolvasztani ezeket a jeges kéreg bánat-

abroncsokat. De ahhoz nagyon sok könnyet kell ám elsírni, sok-sok fájdalmat kell 

érezni, amiket korábban a szívünkben gúzsba kötöztünk félelmünkben. Ha tehát 

elsiratjuk a bánatokat, és közben fájdalmat érzünk, akkor előbb-utóbb a szívünk 
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egyre nagyobbra tud nyújtózkodni, és a hangját egyre hangosabban tudja 

hallatni. És akkor már nem csak azt mondja, hogy dibb-dobb, hanem egész 

melódiákat is elénekel. Sőt, nem csak magában énekelget, hanem képes kánont is 

énekelni egy másik szívvel. Meg felelgetni neki, meg visszhangosat játszani – 

biztosan ismeritek ezt az izgalmas játékot, amikor kicsit felerősítve többször 

elismételjük a másik mondatainak a végét. És még arra is rájött Janka és Jakab, 

hogy a szívünkben – a sok-sok kéreg alatt – pici húrocskák vannak elrejtve. 

Láttatok már lírát? Ez egy pici pengetős hangszer, olyan szív forma, és nagyon 

szépen lehet rajta játszani. De csak akkor, ha előbb felhangolták, és ha 

megtanultuk pengetni  a húrokat. Így van ez minden hangszerrel, hiszen mindenki

tudja, aki már megpróbálta. Janka és Jakab rájött, hogy így van ez a szívünkkel 

is, és szépen, lassan, sok-sok türelemmel már nagyon szép dallamokat tudtak 

játszani ők ketten együtt.

Én, Te és Mi

Sok mindenről nem meséltem még nektek, így arról sem, hogy hogyan fedezett 

fel Janka és Jakab a szív betegségei után más betegségeket is. Hát most 

elmondom ezt is szép sorjában, hogy meghallhassátok.

Nem tudták persze, hogy betegségeket fedeznek fel, hiszen ők csak igazságokat

akartak mondani. Hogy ez „így meg így van”, meg „ennek így és így kell lennie” – 

biztosan hallottatok ti is már sok hasonlót a felnőttektől, mert ők nagyon 

szeretnek ilyeneket mondani. Úgy kezdődött - tudjátok, ez akkor volt, amikor 

más ismerték a szívük hangját -, hogy úgy gondolták, hogy ők tudják, hogy mi jó a

másiknak – hiszen az ő szívének a hangja is nagyon ismerős volt már nekik. 

Először csak kedvesen mondták: „én tudom, hogy mi a jó neked”. Aztán egyre 
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türelmetlenebbül: „miért nem veszed már észre, hogy mi a jó neked?” Aztán meg 

értetlenül: „hát miért nem hiszed el, hogy mi a jó neked?” Majd dühösen: „tedd 

már meg végre, azt, ami jó neked!” Nagyon-nagyon veszélyes ösvény ez, ahol sok-

sok helyen is el lehet tévedni. Ráadásul sok-sok hasonló ösvényre juthatunk, mint 

amin elindultunk, és egy idő után már ezt sem lehet tudni, hogy merről indultunk, 

és merre tartottunk. Hogy ők hogyan vették észre mégis, hogy el lehet tévedni? 

Arra már emlékeztek, hogy ilyenkor csendben kell maradni, és el kell kezdeni 

figyelni – biztosan ti is tudjátok már ezt, és lehet, hogy unjátok is már, hogy 

ilyenkor Janka és Jakab mindig így tesznek. Pedig jól tették, mert tudjátok mit 

láttak? Beszéltem már nektek a kis pislákoló fényről a lelkünk mélyén, és 

mögötte a tükörről. Újra meglátták a fényt – ehhez nagyon mélyen egymás 

szemébe kell nézni -, de akkor ez a fény már nem is kis pislákoló gyertyácska 

volt, hanem lobogó tűz, ami melengette a szívüket, hogy az a néhány abroncs, ami

még rajta maradt, még gyorsabban olvadhasson. De mivel ilyen nagy volt, már 

nem csak meleget adott, de a fénye is jobban világított, és akkor egyszer csak 

meglátták a fény mögött a tükörben – na kit láttak meg szerintetek? – saját 

magukat! Rájöttek, hogy magukat látják ebben a tükörben, mert ők azok, akik 

beköltöztek a másik lelkének a közepére, és akik segítenek táplálni ezt a tüzet. 

Igen ám, ez nagyon nagy munka volt, tehát szükség volt rájuk. De közben 

rájöttek, hogy mégiscsak eltévedtek valahol az ösvényen, mert az a mondat, hogy

„én tudom, hogy mi jó neked” úgy hangzik, hogy „én azt szeretném, hogy”. Hiszen 

vendégségben vannak ők ott a másik lelkében, nem ők az igazi házigazdák. Így, 

hogy erre rájöttek, és felismerték ezt a betegséget, amit cseréptörésnek 

neveztek  már meg is birkóztak vele. Hogy miért cseréptörésnek? Ismeritek a 

bújócska játékot, abban van ilyen, amikor más ruhájába öltözünk, hogy az ő nevét

mondják ki a mienk helyett, mert a ruháról azt hiszik, hogy nem is mi vagyunk 
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azok. És elmondhatom, hogy utólag már csak egy kis gyerekbetegségnek tűnt 

nekik, éppen úgy, mint a bárányhimlő.

Néha játszottak is egymással. Jakab kedvenc játéka a bújócska volt. Ilyenkor 

elbújt egy sötét sarokban, és várta, hogy Janka megtalálja. Igen ám, de nem 

tudta, hogy néha egy kis jelet kell adni – például egy pici kis vékony hangot -, ha 

azt akarjuk, hogy biztosan megtaláljanak. Hiszen minden gyerek tudja, hogy a 

bújócskának nem az elbújás a lényege, hanem a megtalálás. Ezt Jakab is 

sejtette, de azt nem tudta, hogy ehhez nem szabad olyan nagyon és komolyan 

elbújni. De szerencsére Janka ismert egy másik játékot, aminek az a neve, hogy 

„fuss, hogy utolérjelek”. És amikor Jakab elbújt, akkor mindig azt gondolta, hogy

neki most már utána kell szaladnia, hogy utolérhesse. És így annyira szerette 

volna utolérni, és olyan gyorsan, sokat és erősen futott, hogy mindig utolérte. 

Jakab pedig nagyon örült, mert hiába bújt el nagyon ügyesen, Janka mégis 

rátalált. És ő is érezte, hogy a rátalálás a fontos, csak a segítséget nem értette, 

amit neki kellett volna adnia a sötét sarokból. De szerencsére ez a két játék 

nagyon jól kiegészíti egymást, és ők ketten így egyszerre tudták ezeket játszani,

így mindkettejüknek megvolt a maga öröme is, és a másik öröme is. Szép 

pillanatok voltak ezek!

Egyszer volt olyan – még a cseréptörés felfedezése előtt -, hogy Janka annyira 

bizonygatta Jakabnak, hogy ő tudja, hogy mi a jó neki, hogy ettől Jakab nagyon 

jól és sokáig elbújt. Akkor Jankának nagyon sokáig kellett futnia, de mivel nagyon

sokat szaladt már életében, nem fáradt el könnyen, így szerencsére újra 

megtalálta Jakabot, aminek mindketten nagyon örültek. 

Voltak még más betegségek is, amikre ketten rájöttek. Ezeket ismétléseknek 

nevezték el. Tudjuk persze, hogy az ismétlések fontos dolgok, az iskolában is 

sokat gyakorolunk így, hiszen így lehet megtanulni a leckét. Igen ám, de van, 
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amikor olyan dolgokat ismételünk, aminek valamikor volt értelme, de ma már 

nincs, csak már megszoktuk őket. Nem csak azt nem vesszük észre, hogy ezeknek

már nincs értelmük, hanem azt sem, hogy egyáltalán ismétléseket csinálunk. 

Mondok egy példát, ti is tudtok biztosan ilyesmit. Amikor egy kisgyerek elmegy a

boltba az anyukájával, sűrűn látni olyat, hogy ez a kisgyerek nagyon akar valamit. 

Mondjuk például csokoládét. És akkor ezt ő mondja az anyukájának, hogy vegyen 

neki. De az anyukák nem mindig vesznek csokoládét, néha vesznek, néha pedig 

nem. De ha ez a kisgyerek nagyon akarja azt a csokoládét, és az anyukája nem 

akarja éppen megvenni, akkor lehet, hogy sír és kiabál, és a földhöz vágja magát. 

Nem biztos persze, de lehet, hogy akkor az anyukája mégis megveszi neki a 

csokoládét, talán mert sokan vannak a boltban, talán mert sietnie kell, vagy sok 

csomagja van, és nem tudja a kisgyereket is cipelni. Talán ez többször is 

előfordul, és amire ez a kisgyerek felnőtt lesz, már sokat ismételte azt az 

akarnokságot, és megtanulta, hogy ez működik. És biztosan mást is akar, amikor 

nagyobb lesz, nem csak csokoládét: például jó jegyeket, és házat, és 

munkahelyet, és barátságokat, és szerelmeket. És az is lehet, hogy sikerül neki 

kiválasztani, hogy ki az, akinek nincs elég ideje, vagy sokan vannak körülötte, 

vagy fáradt, vagy éppen, hogy kevesen vannak körülötte, és örül neki, hogy jön 

valaki, és megadja neki, amit akar. És akkor már mindent csak így tud akarni, és 

másra már nem is tud odafigyelni. És lehet, hogy ez nem fog néhányszor működni 

neki, de akkor ő vagy még jobban akar, vagy a másikat hibáztatja, vagy elmegy 

onnan, és nem érti mi történik. Hát ilyenek ezek az ismétlések. Ezeknek is az a 

titkuk – talán már unjátok -, hogy jól oda kell figyelni rájuk. Főleg, amikor nem 

érünk velük célt, akkor igazán jól meg lehet ismerni őket. A végén már a nevükön 

lehet nevezni, hogy ez egy „akarnok-ismétlés”, amaz meg egy „panaszkodós-

ismétlés”, emez meg egy „hazudós-ismétlés”. Ha pedig már a nevükön ismerjük 
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őket, akkor lehet köszönni nekik, és – ahogy ismerősökkel szokás – el is lehet 

beszélgetni velük, sok mindent elárulnak ám magukról, hiszen alig várják, hogy 

valaki foglalkozzon velük.

Nem mondom tovább a betegségeket, hiszen nagyon sok van – ismeritek például a

vírusokat, amiket egymástól kapunk el, meg persze léteznek szövődményes 

betegségek is -, de hát ez nem egy orvosi tankönyv, hanem egy mese. Így hát 

legyen elég annyi, hogy Janka és Jakab a betegségeken és a játékokon keresztül 

fedeztek fel valami nagyon fontos dolgot. Először is azt, hogy ha az energiánkat 

a betegségeinkre fordítjuk, akkor kevesebb marad belőle egymásra. Másodszor 

is pedig azt, hogy az Én, a Te és a Mi nem ugyanaz. 

Egyszer már emlékeztek erre, még rögtön akkor, amikor megölelték egymást – 

emlékeztek ugye a titkos jelszóra? -, írt is erről Janka egy képeslapot Jakabnak.

De később újra elfelejtették, a felnőttek sokszor vannak ezzel így, hogy 

ugyanarra a dologra többször is rájönnek, és csak akkor jut eszükbe, hogy ők ezt

már tudták egyszer. De szerencsére Janka és Jakab aztán megint csak rájöttek 

erre a fontos dologra, és többet már nem felejtették el.

Akkor már tudták, hogy ők Janka és Jakab, és azt is sejtették, hogy a Mi több 

annál, mint Janka és Jakab. Halványan elkezdtek emlékezni Meseországra is, és 

Valakire, aki szereti őket.

Vándorúton

Ez akkor történt, amikor Janka és Jakab már nagyon sokat voltak együtt, és már

állandóan látták egymást a másik lelkének tükrében. És elkezdtek gyanakodni, 

hogy ez igen nagyon jó érzés, de hát hol lehetnek a többiek? És ők hol vannak 
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vajon? Mindig csak a másikuk lelkében vendégeskednek? De akkor mikor vannak 

otthon? És főképpen: hol is vannak otthon?

Akkor indult el Janka vándorútra, talán mert kettőjük közül  ő volt a kíváncsibb, 

lehet, hogy ő volt a bátrabb is, de az is lehet, hogy egyszerűen csak fiatalabb 

volt, és ezért még kicsit közelebb volt Meseországhoz. Egy olyan zarándokutat 

járt végig Janka, amit Jakabról neveztek el. Egyedül ment, de – és ez volt az 

egyik legérdekesebb élménye – sosem volt igazán egyedül. Voltak körülötte 

emberek is, de ami mindig körülvette, az a Természet volt. Hegyek és erdők, 

ösvények és legelők, pici falvak, nagyobb városok, mezők, szántók, virágok, tavak,

folyók, rétek, felhők, köd és szél, eső, napsütés, holdfény és csillagok - és 

legfőképpen a tenger. És Janka észrevett valami érdekeset – amit persze ti már 

biztosan nagyon jól tudtok -, hogy az a Nap, ami minden este búcsút int neki, és a

tenger mögött nyugovóra tér, minden reggel újra felkel, és mosolyogva üdvözli őt.

Erre minden nappal egyre inkább és újra és újra rácsodálkozott, és akkor 

elkezdett megint emlékezni. Mit gondoltok, mi jutott eszébe? Hát a 

Szeretetfürdő Meseországból! Hiszen éppen erre emlékeztette ez a zarándokút 

a kék tengerrel és a fénnyel. Voltak már erről korábban is sejtései, hiszen 

Jakabbal is átélt hasonlót, de akkor biztos volt benne, hogy ezt csakis Jakabnak 

köszönheti. És most rácsodálkozott, hogy amikor Jakab nincs itt vele, ez akkor is

megtörténik. Gyanakodni kezdett, hogy Jakab talán mégis vele van. Megpróbált 

belenézni a lelkébe, hogy megláthassa Jakabot, de tudjátok, hogy a saját 

lelkünkbe nem éppen egyszerű belenézni, hiszen ahhoz egy másik ember lelkének 

a tükre kell, és ahhoz pedig egy másik szempár tartozik. Mit is csinált hát 

Janka? Elkezdett kutatni az emlékei között. Sorra vette mindazokat az 

embereket, akik fontosak voltak a számára, azért, mert szerették őt, amikor 

kislány volt. Nem voltak nagyon sokan, de ahhoz éppen elegen, hogy rájöjjön: ez a
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kislány, akit akkor szerettek, most is itt van vele, itt lakik a lelkében! És most ő 

az, aki ezt a kislányt a legjobban szeretheti, hiszen most már örökre rá van 

bízva, így nagyon kell vigyáznia rá. Nagyon elcsodálkozott ezen Janka! Amikor 

hazajött a zarándoklatról, akkor egy kislány itthon ezt mondta neki: „Te mindig 

Te leszel, Én pedig mindig Én leszek.” Ez a kislány még emlékezett 

Meseországra.

És miközben gyalogolt Janka az ösvényen, amin nagyon nehéz eltévedni, hiszen 

egy kis sárga nyíl vagy egy kis kagyló jelzi a helyes irányt, és figyelte a 

Természetet, újabb emlékek, újabb képek, és újabb ismerősök jöttek el hozzá. 

Nagyon valóságos képek voltak ezek, mindnyájan jó utat kívántak neki, mindenki 

egy kicsit másként: volt, aki zavarban, volt, aki kicsit irigykedve, volt, aki talán 

szánakozva, volt, aki fájdalommal telve, és volt, akik sok-sok örömmel tette ezt. 

Janka hát beszélgetett velük, vitte egy kicsit a zavarukat, egy kicsit az 

irigységüket, a szánakozásukat, a fájdalmukat és az örömöket, hordozta egy picit

helyettük, aztán visszaadta nekik. Olyanok is eljöttek hozzá, akik már nincsenek 

itt ezen a Földön, és ők voltak a leginkább nyugodtak és mosolygósak, sok erőt 

adtak Jankának a gyalogláshoz. És így, lassan, lépésenként megtanulta, hogy a 

múltja tette őt Jankává, és már emlékezett, hogy az Élete Történetét írja attól 

a perctől kezdve, ahogy megszületett erre a Földre. 

Lassan arra is ráébredt Janka, hogy nincsenek rossz döntések, csak döntések 

vannak, és, hogy bármelyik döntés a javát szolgálhatja, még akkor is, ha nagyon 

fájdalmas, és, hogy minden döntést újabb döntések követnek, és hogy a 

döntéseinknek ára van, de ez nem baj, hiszen így jutunk egyre előrébb Életünk 

Történetében. És ha a döntéseit a Szeretet vezérli, akkor ezzel egy olyan 

iránytűre tesz szert, melyen láthatja, hogy honnan jött és merre tart.
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Ahogy gyalogolt, időnként meghallotta a szíve hangját is, mivel korábban sokat 

beszélgettek így Jakabbal, ezért egész hosszú dallamokat tudott elmondani már 

a szíve. Ilyeneket mondott például: „Ez az én időm. És minden az én időm, amit 

ezen a Földön töltök.” Meg ilyet: „Könnyű dolog, ha mindig mást akarok csinálni, 

máshol akarok lenni, mint ami éppen van. Most itt vagyok, és azt akarom csinálni, 

amit éppen teszek.” 

Tanácsokat is adott neki az útra vonatkozóan, például ezt: „Annyit vigyél, 

amennyire szükséged van, és amennyit elbírsz.” Meg ezt is: „A kerülő út nem 

biztos, hogy kidobott idő és energia.”

Találkozott más zarándokokkal is, akik – bár ugyanazokat a jeleket követték, 

tudjátok: a sárga nyilacskát és a kagylót -, mégis a saját útjukat járták. 

Időnként beszélgettek egymással, időnként csak hallgattak, és együtt mentek 

egy kicsit, és nagy ritkán bele is néztek egymás szemébe. És akkor Janka csodát 

látott! Nem csak az a másik zarándok tükröződött vissza lelkének tükrében, de 

ott volt Jakab is, ott voltak néhányan mások is, de ami a legcsodálatosabb: a 

saját lelkének közepén egyszer csak meglátta saját magát!

Minden nap új helyre ment Janka: új város, új szállás, új térkép, új emberek – és 

volt valami, ami mindenhol mégis nagyon ismerősnek tűnt. Sokáig törte ezen a 

fejét, de sehogy nem tudott rájönni, hogy mi lehet az. 

Azt még nem meséltem, hogy különben nagy rejtvényfejtő volt ez a Janka. 

Szerette az igazán bonyolult rejtvényeket, és mindenképpen meg akarta fejteni 

őket. Az egyszerű rejtvényekkel nem igazán foglalkozott, azok jelentettek 

számára igazi kihívást, amiken rengeteget kellett gondolkodni. És azt sem 

mondtam még, hogy Jakab pedig kiváló rejtvényeket tudott gyártani. Olyanokat 

is, amiknek nincs megoldásuk, és olyanokat is, amiknek csak látszólag nincs 

megoldásuk. Közülük sokat megfejtett Janka, de néhányakkal nem boldogult. A 
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vándorútján rájött, hogy vannak olyan rejtvények, amiknek az a megfejtése, hogy

máshonnan kell nézni őket, vagy akár ugyanonnan is nézhetjük őket, csak más 

feltételek mellett. Mivel ez most nagyon felnőttesen és érthetetlenül hangzik, 

mindjárt mondok erre egy példát is, csak, hogy jobban megérthessétek. Ha 

például nagy köd van, akkor lehet, hogy olyan hatalmas dolgot sem látunk meg, 

még akkor sem, ha az orrunk előtt van, mint a tenger. De ha megnézzük ugyanezt

a tájat napsütésben, akkor rögtön a szemünk elé tárul az egész látvány. Vagy ha 

csak rójuk a kilométereket és megyünk előre, még azt sem biztos, hogy 

észrevesszük, hogy éppen hídon megyünk át. Hogy pedig hány lába is van a 

hídnak, azt csak akkor látjuk, ha lemegyünk a híd alá. Biztosan ti is tudtok ilyen 

példákat mondani, hiszen az óvodában mennyi ravasz találós kérdést is tanultunk!

Csak sajnos később, felnőtt korunkban nem biztos, hogy már emlékezünk rájuk. 

Sőt, az is lehet, hogy sokkal több találós kérdést tudunk feltenni, mint amire 

tudjuk a választ.

Janka tehát hazajött a zarándokútról, és egy kicsit össze volt zavarodva a sok-

sok élménytől, és attól, hogy akkor most már hol is van ő otthon igazán.

A Fényforrás

Janka és Jakab újra találkoztak, és Janka mesélt a Jakabról elnevezett 

zarándokútjáról. Jakab hallgatta őt, közben sok-sok kérdése volt, és miközben 

hallgatta Janka szavait, nézte szemében a tenger zúgását. Mivel Jakab nem 

tarthatott Jankával, ezért a történetein keresztül szerette volna elképzelni a 

zarándokutat, a hegyeket, felhőket, erdőket, mezőket, a tengert, na és az 

embereket, akikkel Janka találkozott. Miközben Janka mesélt, mindketten 

megtapasztalták a képzelet és a szavak csodálatos teremtő erejét. Tudjátok, 
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úgy van ez, hogy először csak elképzelünk valamit. Aztán álmodunk is azzal, amit 

elképzeltünk, először talán csak éjjel, később nappal is -, de az is lehet, hogy ezt 

ti fordítva tapasztaltátok. Aztán kimondjuk ezeket az álmokat – és ez olyan, 

mintha ezzel meghívást adnánk neki, hogy megérkezzenek ide a Földre. De ahhoz,

hogy biztonságban érkezhessenek meg, nagyon sokat kell gondozni, dédelgetni 

ezeket az álmokat, bizony sokat kell dolgozni értük, éppen úgy, mint ahogyan az 

anyukák gondozzák és babusgatják a kicsi gyerekeket. Így lesz az álmokból 

valóság, és ezt bizony úgy hívják, hogy Teremtés. És így volt az is, hogy Janka 

először csak elképzelte ezt a zarándokutat, aztán el is ment, és végigjárta, majd 

pedig elmesélte Jakabnak, hogy mi történt vele. És amikor még csak eltervezte 

ezt az egészet, azt akkor pontosan nem tudhatta, hogy mi is fog történni, hiszen

a dolgok olyanok, hogy közben is formálódnak. Tudjátok, mint amikor elképzelitek

a karácsonyt, olyan az. Jó sokszor elképzelitek, készítitek a rajzokat és a sok-

sok ajándékot, álmodoztok a karácsonyfáról, látjátok a gyertyák fényeit, szinte 

érzitek a sütemények ízét a szátokban, elképzelitek, hogy milyen ajándékot 

szeretnétek kapni. És amikor megtörténik, akkor érzitek, hogy azért az mégis 

más! Jó, nagyon jó elképzelni a dolgokat, de amikor azok valóra válnak, és átéljük 

őket, akkor érezzük, hogy az mégis más egy kicsit, mint ahogyan mi azt olyan 

sokszor elképzeltünk. Ehhez kell a bizalom, mint ahogyan az anyukák is elengedik 

a kisgyerekek kezét, amikor járni tanulnak – hiszen különben sosem tanulnának 

meg járni, így aztán az anyukájukhoz sem tudnának egyedül visszajönni, ha már 

nagyobbak, és szeretnék őt meglátogatni.

Így hát Janka és Jakab nem csak a zarándokútról beszélgettek, hanem a 

teremtésről is, meg a bizalomról, meg az elengedésről is.

Vajon szerintetek mihez hasonlít inkább a bizalom? Egy kulcshoz, ami a szívemet 

nyitja – tudjátok, mint mondjuk egy kis hangszerkulcs, amivel a lírát felhangoljuk
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-, és amit átadok annak, akit szeretek, hogy felhangolja ezt a hangszert és 

játsszon rajta? Vagy magamnál tartom ezt a kulcsot, én hangolom fel ezt a kis 

hangszert, amivel még koncertet is adok annak, akit nagyon szeretek? 

Berendezem szépen a termet, készülök a hangversenyre, és amikor készen állok, 

beengedem őt oda, és még az is lehet, hogy együtt zenélünk? Sokat gondolkodott

ilyeneket Janka és Jakab, miközben a zarándokútról beszélgettek. Sokat 

gondolkodtak a bátorságon is. Vajon az-e a bátorság, ha mindig mindent 

megteszünk, amit szeretünk? Vagy az, amikor olyat is megteszünk, amit nem 

szeretünk, de helyesnek tartunk? Vagy, amikor olyat teszünk meg, amit más tart 

helyesnek? Tudjátok, mint amikor például megesszük a spenótot, pedig nem 

szeretjük, de anyukánk azt mondja, hogy az nagyon egészséges, így hát nagyon jó

is nekünk.

Janka arról is sokat mesélt, hogy rajtakapta magát a zarándokúton azon, hogy 

időnként fél. Tudjátok, mint amikor ti azon kapjátok magatokat, hogy már megint

az ujjatokat cumizzátok. És, hogy mitől félt Janka, aki először azt sem tudta, 

hogy ő fél? Főképpen a változásoktól. Hogy megtalálja-e az utat? Pedig hát, mint 

korábban mondtam, sárga nyilacskákkal vagy kagylókkal volt jelölve. Vagy hogy 

megtalálja-e a szállást? Pedig hát mindenhol ki volt írva a szállás, és Janka 

tudott olvasni. Vagy hogy milyen emberekkel fog találkozni? Pedig hát, ha nem 

akart, akkor nem állt szóba senkivel. És különben is tudta, hogy itt nagyon kedves

emberek vannak. Vagy hogy nem bírja a lába a sok gyaloglást, a háta pedig 

elfárad a sok cipekedéstől. Pedig hát tudta, hogy van elég ideje, és ha elfárad, 

akkor nyugodtan megpihenhet.

Látjátok, Janka már felnőtt volt, mégis mennyi butaságtól volt képes félni! 

Ráadásul először nem is tudta, hogy fél, ehhez nagyon csendben kellett maradnia,

és jól oda kellett figyelnie. Ezt sokat gyakorolták már korábban Jakabbal, ez 
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sokat segített neki abban, hogy most egyedül is meg tudta tenni. És amikor 

rájött, hogy fél, szépen lassan, egyesével meg tudta nézni ezeket a félelmeket 

és fájdalmakat, és el tudott beszélgetni velük. A lábfájás például ezt mondta 

neki: „Ülj le kicsit, Janka, és pihenj. Miközben pihensz, figyeld meg azt a sok 

csodát, ami körülvesz. Minden este van hol aludnod, napközben van mit enned és 

innod, nézheted a gyönyörű hegyeket és a tengert, és sokan gondolnak rád 

szeretettel”. Akkor megértette Janka, hogyha meghallgatja, hogy mit akar a 

lábfájás mondani neki, akkor rájön, hogy semmi rosszat nem akar tőle. És arra is 

rájött, hogy ha nem pazarolja az energiáját arra, hogy távol tartsa a félelmeit, 

akkor könnyebben és többet tud gyalogolni. Így hát elkezdett nagyon vigyázni az 

energiájára, hiszen tudta, hogy szüksége van rá, ha végig akarja járni az útját.

És ahogy Janka és Jakab így beszélgettek egymással, és nézték egymás 

szemében a tenger zúgását – mert most már mindkettőjük szemében látszott! – 

egyszer csak hatalmas fényességre lettek figyelmesek. Nem volt ez a fény 

vakító, vagy bántó. Meleg, barátságos fény volt ez, de mégis olyan fényes, hogy 

egyszeriben megláttak benne mindent! És most már emlékeztek mindenre: 

Meseországra, arra, hogy ott ők nagyon szerették egymást, és mindig fogták 

egymás kezét, és, hogy ők Janka és Jakab, és hogy rajtuk kívül még 

Meseországban sokan voltak, akiknek mind a Földre kellett születniük. És már 

arra is mindketten emlékeztek, hogy azért kellett megszületniük, mert dolguk 

van nekik itt a Földön, mégpedig az – ti biztosan emlékeztek rá -, hogy 

mindenkinek meg kell írnia Élete Történetét. És emlékeztek a Szeretetfürdőben 

eltöltött időkre, és arra is, hogy van ott Valaki, aki nagyon szereti őket. Így hát 

bizalommal telve újra megölelték egymást, majd pedig elengedték egymás kezét, 

mert most már emlékeztek arra, hogy valamikor nem csak ők súgtak bele egymás 

szívébe, hanem Valaki is, aki nagyon szereti őket. És tudták azt, hogy a szívük a 
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Szeretet ritmusára most már együtt dobog, és ha ismét dolguk lesz egymással, 

akkor biztosan újra megtalálják egymást.
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