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Azt gondolják, a fiatalok nem képesek racionálisan gondolkodni, nem érzik döntéseik 

súlyát, és nem is érdemes komolyan venni az elhatározásaikat, mert nem hitelesek. Csak egy név, 

ennyit kellene mondanom azok számára, akik így gondolkodnak: Kaszap István. Nem élte meg 

az úgynevezett bölcs öregkort, nem lehetett része rendkívül sok tapasztalatban, talán nem is 

ismerte meg az élet mélyen elrejtett titkait, de mégis, életével átfogó és globális példát mutat 

mindenki számára. Ő is csak egy volt a sok közül, tisztességes családban, négy szeretett 

testvérével növekedett. Nem örvendhetett kiváltságoknak, nem volt sem király, sem fenséges 

uralkodó gyermeke, és azok, akik úgy gondolják ‘’ő csak szerencsés volt, kiválasztott a sok 

közül’’, tévednek. Ő is ugyanúgy megküzdött a fiatalság problémáival, a gimnázium elején nem 

volt eminens tanuló, indulatosan, makacsul viselkedett, így sem sikerélményben nem volt része, 

sem viselkedése nem volt példás. A hatalmas különbség viszont a Tiszteletre méltó Kaszap 

István és számos más személy között, hogy ő tett a mulasztások ellen. Nem adta fel, erőt vett 

magán, és saját erejének, illetve a magasságos Úr gondoskodó szeretetének köszönhetően 

sikerült felülkerekednie gyengeségein. Bebizonyította szüleinek, barátainak, és elsősorban 

magának, hogy mire képes. Sok türelem, tekintélyt parancsoló tanulási módszerek, és rengeteg 

ima el is hozták az érzékelhető változásokat: gimnazista évei alatt tornászbajnok lett, az érettségi 

eredménye pedig kiválónak bizonyult. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy rájött, mire 

vágyik élete során. Tudta, mi a célja, érezte, hova tartozik, és kétségkívül 19 év alatt sikerült 

maximális életet élnie, sokkal teljesebb életet, mint egy olyan 70 éves személy, aki csak kereste 

helyét, de soha nem találta meg, így csak egy kis csepp maradt az óceán mélyén. Számára a 

Jézus Társasága jelentette a lelki megnyugvást, az életcélok elérését és a felhőtlen boldogságot. 

Bár noviciátusságát nem tudta befejezni, így nem jutott el a fogadalom letevéséhez, mégis rájött 

az élet értelmére. Istent szeretni, őt követni és engedelmeskedni akaratának még akkor is, ha ez 

számunkra nem kedvező. Pedig oly nehéz ezt tenni... Lázadozhatott volna, háboroghatott volna, 

hogy az Úr őt nem szereti, elhagyja, és miért pont őt? Egy olyan személyt, aki különb, aki a 

durva, hedonista életmód helyett Istennek szentelte magát. Miért nem küszködnek a hitvány, 

maliciózus emberek gennyes mellhártyagyulladásban, miért nem rajtuk jönnek elő kelések vagy 

rosszindulatú tályogok? Miért nem őket vetik alá folytonos vizsgálatoknak és műtéteknek? De ő 



nem ezt tette. Nem panaszkodott, nem sajnáltatta magát, hanem rájött, az Úr őt fiatal korában 

szeretné magához fogadni. Bölcs viselkedésével csodálatot váltott ki családja körében, és a halál 

előtti utolsó pillanatokban sem csüggedt. Ezt alátámasztja a kórházban írt utolsó üzenete is: 

‘’Isten veletek! Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg 

benneteket!'' 

Töretlenül hiszem viszont, hogy napjainkban is rengeteg serdülőnek van célja és hivatása. 

Érzem és saját példámból tudom, hogy Kaszap István, az ő tiszteletre méltó elkötelezettsége és 

hite nem egyedüli eset. Bár napjainkban rengeteg ‘’elterelő hadművelet’’ ér bennünket, és 

ösztönöz a materialista élvezetek hajszolására, a profán, evilági örömök megtalálására, a római 

Quintus Horatius elvét máshogy is értelmezhetjük. ‘’Carpe Diem’’, avagy Berzsenyi Dániel 

fordítása szerint ‘’Tépd le a nap virágát’’. Igy a napjainkban elterjedt ‘’Élj a mának’’ kijelentés 

rosszul értelmezett. Horatius idézetének lényege, hogy tegyünk meg mindent, amit azon a napon 

lehet. Ne engedjük, hogy lustaságaink, félelmeink megakadályozzanak terveink elérésében, és 

mindig értékeljük azt, amit kaptunk. Az ‘’egyszer élünk’’ kifejezés is több szemszögből 

értelmezhető: az én véleményem, hogy ez egyáltalán nem megalapozatlan kifejezés, csupán nem 

úgy kell definiálni, mint az emberek nagyrésze szokta. Valóban egyszer élünk, ezért nem szabad 

elvesztegetnünk időnket. Türelmesen, hosszasan kell építeni jövőnket, és felfedezni utunkat. 

Nem sodródhatunk az árral, hanem minden egyes napot szükséges felhasználnunk a stabilitás 

megteremtésére, éppen ahogy Kaszap István is tette. Elérte, amit szeretett volna, még akkor is, 

ha göröngyös, járatlan utak vezették odáig.  Igy az előbb említett két kifejezés tökéletes, 

gyümölcsöző harmóniát eredményez. De Máté evangélista is rátapint a lényegre: “Ezért ti 

elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok 

hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a 

maga baja.” (Mt 6,33-34) És hogy az imént írt sorok nem csak elmém koholt szüleményei, 

semmi sem bizonyítja jobban, mint egy konkrét példa, mely elvezetett oda, hogy rendületlenül 

higgyem, Isten követése a legfőbb cél.  

Mások életét nem érdemes elemezni, tanulmányozni, mert kívülállóként lehetetlen valódi 

betekintést nyerni. A saját példám ébresztetett rá arra, mennyire áldott vagyok Isten szeretete 

miatt. Ekkor eszméltem rá arra, hogy mind ‘’letéphetjük a nap virágát’’, és követve Kaszap 

István példáját elérhetjük célunkat.. Nem voltam különleges gyerekkoromban, de jól tanultam, és 



tiszteltek a többiek. Mégis úgy éreztem, valami hiányzik, életem nem eszményi, egy szikra, 

cseppnyi csoda kellene, valami nagy, fényűző, pompával teli dologra vágytam. Bár nem voltam 

kimondottan szomorú, mégis dicstelen irigységgel figyeltem a nálam gazdagabb, tehetős 

pénztárcával rendelkező személyeket, azokat akik bármikor megengedhették maguknak, hogy 

elutazzanak akár a világ másik részére, szemrevaló ruhákban jártak, becses autókat vezettek, és 

nekem úgy tűnt, hogy a világ összes kicsiny és nagy problémája elkerüli őket. Líceumi éveim 

alatt össze is ismerkedtem egy ilyen ifjúval, aki bár gazdagsága nagyrészét egyelőre csak 

szüleinek köszönhette, mégis az iskola tanárai és diákjai már a jövő milliomosának nevezték, aki 

az édesapja olajtársaságát tovább vezeti, és talán annyi pénzt gyűjt, hogy egy kisebb országot is 

vezetni képes lehet belőle. Meglepő is volt számomra, hogy állami iskolába került, hisz általában 

a nagyon gazdag diákok magánintézményekbe, mindenkitől elzárva tanulnak. Szülei viszont azt 

szerették volna, hogy lássa, milyen más emberek mellett, ne váljon különállóvá, hisz ez a 

jövőbeli munkáját nagyban gátolhatja. A sors úgy akarta, hogy padtársak legyünk, és mivel 

valakivel kommunikálnom kellett, emellett sajnálatos módon a kíváncsiság, illetve az érdek 

vezetett, barátkozni kezdtem vele. Nevetségesnek éreztem magam, hisz amíg ő a legszebb 

kasmir zakót, krokodilbőr cipőt, és a legmárkásabb karórát viselte, addig én idősebb testvérem 

kopott, kissé szétfoszlott pólójában voltam. Próbáltam is figyelni, hogy ne lássa meg az apró 

szakadást rajta. Jómódú habitus jellemezte, legtöbb idejét csöndben töltötte, mindig úgy éreztem, 

mélyen elmerül gondolataiba. Általában csak akkor szólt, ha kérdezték, válaszai megalapozottak 

és koherensek voltak, nem fecsegett, vitatkozott vagy konfrontálódott másokkal. Csendességét 

sokan nagyképűségnek titulálták, azt gondolták, annyira arrogáns, hogy még arra sem méltatja 

osztálytársait, hogy beszélgessen velük. Én viszont sosem láttam ezt benne, inkább a jámborság 

jellemezte, és később tettel is bizonyította ezt. Egy napon osztálykirándulást hirdetett a tanárnő, 

viszont a távoli úticél és a drága szállás miatt utazásom veszélybe került. Mikor már az utolsó 

alkalom volt jelentkezni, riadalommal és reménnyel tele hívtam fel édesanyám. 

- Anya, igaz én is mehetek a kirándulásra? Befizeted ma az összeget? 

- Kisfiam, tudod hogy nem lehet. – válaszolta elkeserítően. – Édesapád és én egész nap 

dolgozunk, hogy megteremtsük neked a legjobbakat. De a jelenlegi leépítések miatt 

egyáltalán nem biztos a jövőnk, és félek, bajba kerülhetünk, ha nagy összeget költünk 

kirándulásokra.  



- Dehát megígérted. – Már-már szemtelenül emeltem fel a hangom remélve, hogy 

durvasággal elérem célom. 

- Sajnálom, nem lehet. 

Akkor nem láttam, de a gazdag osztálytársam is a teremben volt, és hallgatózott. Mikor 

hazaértem, indulatosan dobtam le a táskám, édesapám viszont széles mosollyal viccelődött: 

- No, csak nem felzaklatott, hogy mész kirándulni? 

- Tessék? – kérdeztem pöffeszkedve. Lassan a sírás környékezett, hisz nem elég, hogy 

nem mehetek, de még gúnyt is űz belőlem. 

- A barátod nem is mondta? – csodálkozott. 

- Barátom?! 

- Igen, a padtársad. Megkérte a szüleit, hogy fizessék ki neked az utazást. Nem 

szerettük volna elfogadni, de azt mondták, te voltál az egyetlen, aki barátként 

kezelted az egész iskolában. Mindenki csak arról kérdezte, hogy mennyi pénze van, 

nem ad-e neki is, és kiközösítették. Viszont te végig máshogy viszonyultál hozzá, így 

nem érezte magát egyedül. 

Ekkor már biztos voltam benne, hogy nem rossz ember. Pár hónap alatt még jobban 

megismertük egymást, a kirándulás is érdekfeszítő volt. Azok a gyönyörű hegyek, még 

visszaemlékezni is szép. Rajta viszont látszott, nem teljesen boldog. Mikor az egész osztály 

izgatottan várta az esti pizzázást, az ő arcán egy röpke mosoly sem haladt át. ‘’Már majdnem 

minden különlegességet kipróbáltam, ettem már kaviárt, kobe marhát, még fehér szarvasgombás 

pizzát is. Nem tesz boldoggá egy sajtos sonkás.’’ Aztán az előttünk elhaladó luxusautót 

bámultam álmélkodva, de ő megvonta a vállát. ‘’Van egy ilyen a parkolómban, születésnapomra 

kaptam. Bár még nincs jogosítványom, de mire lesz, kapok egy még szebbet. Azt hiszem, ezt 

nem is fogom használni...’’ Érdeklődtem a jövőjével kapcsolatosan is, de erre nem szeretett 

volna válaszolni, inkább elterelte a témát. Napról-napra jobban és jobban éreztem, hogy 

valamiért gondterhelt, letargikus állapotán semmi sem változtatott. Nem tudtam mosolyt csalni 

arcára, viszont boldognak éreztem, mikor vendégségbe érkezett hozzánk. A szüleim egész nap 

készülődtek, és még így is szégyellték magukat, hogy nem tudtak elég fogást elé tenni. Sokat 

mosolygott, a kicsiny kis lakásunkat is megdicsérte, meghittnek tartotta. Az este végén azt 



mondta, becsüljem meg a szüleim, hisz nagyon szeretnek, és a világon csak ez lényeges. A 

következő héten az iskolában csak egy zárt boríték fogadott, benne levéllel. Felbontottam. 

‘’ Búcsúzom tőled. Számomra ez nem élet. Erre pedig éppen te ébresztettél rá. Szép ház, 

luxus villák, autók, pénz, minek mindez? Ha nincs mögötted szerető család, akik örülnek 

örömödnek és támogatnak. Sírba gyötör, hogy minden egyes nap édesapám a cégről beszél, és 

folyton azt hajtogatja: ‘’Jaj fiam, ha nem leszel ügyes, tönkremegy.’’ Rettentően fáj, hogy csak 

eszköz vagyok számára, az utód, aki további pénzt termel. Elvett tőlem mindenkit, még a veled 

való találkozást is megtiltotta, hisz nem vagyunk egy rangon. Életemben soha nem volt 

sikerélményem, pedig éppen erre vágyok. Érezni akarom, hogy jó vagyok, hogy méltó ajándékot 

kapok az élettől a munkámért. Nem szeretnék bábu lenni, aki azért kap nagy osztályzatokat, mert 

a tanárok félnek az édesapjától, és folyton kiváltságokban részesül. Kihívásra vágyom, csak azt 

szeretném, hogy választhassak. Mint mindenki más. Miért nem lehetek orvos, tanár vagy 

mérnök, miért nem választhatom saját pályám? És ami még fontosabb, miért nem adatott nekem 

szerető család? Lehetnék rongyos szegény, aki imádkozik a mindennapi kenyérért, még az is 

jobb lenne, mint egy olyan apával, aki folyton hűtlen, és bántalmazza anyámat, ha bármiben is 

más véleménye van. Már nem bírom a folytonos vitatkozást, és azt, hogy mindent érdekből 

tegyek. Édesapám szerint gazdag barátokat kell keresni, és a leggazdagabb nőt feleségül venni. 

Ezért vannak ők együtt, csak ezért születtem én, hogy legyen saját véréből származó örökös. Hol 

van ilyenkor a szeretet, hol a béke, és végképp, hol az Isten? Ég veled, barátom!’’ 

Meghökkenve rogytam a székre. Minden kapu kinyílt előttem. ‘’Te buta!’’ – mondtam 

magamnak. Rájöttem, mennyire ostobán viselkedtem, mikor kerestem a rivaldafényt, és múló 

dolgokkal akartam betömni a tátongó lyukat életemben. Hisz végig az orrom előtt volt. A szülők 

gondviselő szeretete és törődése harmóniát nyújtott számomra, A legnagyobb kincs volt, amit 

Isten adott számunkra. Hisz a szeretet tőle ered, és ez a legnagyobb gazdagság. Mi kellene ennél 

több? A többi mind elenyész. Ez viszont örökké szívünkben marad. Távozó barátomnak pedig 

rövid választ adtam: 

‘’ Ne hagyd magad sodródni az árral, vedd kezedbe sorsod és irányítsd. Tedd, amit a 

szíved diktál, és csak azt! Imádkozz és mutasd meg, amit tudsz. Mert a munkád mindig 

gyümölcsöt terem, akár itt a Földön, akár a Mennyben... és mennyivel édesebb az ott termett 

gyümölcs. Isten áldjon, szerető cimborám!! ‘’ 


