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Tisztelt Emlékezők!

Egy évvel ezelőtt, 2019. május 6-án hunyt el John Lukacs történész, a pennsylvaniai
Chestnut Hill College professor emeritusa, vagyis Lukács János, Budapest szülötte, akit
a kilencvenes évekig Magyarországon kevesen ismertek, de akinek könyvei,
tanulmányai a rendszerváltozás óta méltán váltották ki a hazai történészek szakmai
elismerését és lettek egyúttal népszerűek a szélesebb olvasóközönség körében is.
Ritka adomány az, hogy ha valaki úgy tudja megosztani a tudását másokkal, hogy az a
legmagasabb szakmai követelményeknek is megfeleljen, ugyanakkor sokak számára is
szellemi örömet, gyarapodást szerezzen. Lukács professzor népszerűségének talán
éppen az a titka, hogy magával ragadó írásmódja, vállalt szubjektivitása a személyiség,
a személyesség fontosságára irányítja rá a figyelmünket, ami által az olvasót, minket is
elhelyez abban a történeti hagyományban, melyben ő maga is gyökerezik, s amelyről
írásai szólnak.
A Nemzeti Közszolgálat Egyetem, melynek központja a Ludovika nemes épülete, szintén
e közös nemzeti, európai történeti hagyomány részének tekinti magát. Az ódon falak
azonban nem pusztán az intézménytörténetről, hanem személyes sorsok sokaságáról is
szólnak, mindazokéról, akik valaha itt tanultak, vagy tanítottak, majd gyakran nagyon
különböző életutakat jártak be a XIX. – XX. században. Sokan alakították közülük
országunk, régiónk történelmét – azt a történelmet, amelyről John Lukacs írásai oly
nagy beleérző képességgel szólnak.
A matuzsálemi kort megért népszerű professzor a XX. század nagy tanúja. Ezen túl évről
évre, január végi születésnapjához kapcsolódva emléküléssel tisztelgünk előtte.
Egyetemünk számára ugyanakkor nagy megtiszteltetés, hogy hagyatékának egy része
a Ludovika épületegyüttesében kaphat helyet – ezzel is emlékeztetve minket közös
történelmünk fontosságára, a tudós felelősségére és a személyiség erejére.
Köszönöm mindazoknak,
megőrzésében.
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Isten hozta Lukács János professzort minálunk!
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