
LUKÁCS LÁSZLÓ A világ szolgálatában
A tisztelet és a szeretet talán megengedi, hogy az "első oldal" sze
mélytelen tárgyilagosságából ez egyszer kilépve egy intim pillana
tot felidézzek a Vele való találkozásból. Amikor Esztergomból a
Dunán hajóval vitték Budapestre, a hajócska elején, a kapitányi
híd előtt lévő kabinban készítettek számára helyet, ahol mindössze
tucatnyi utasnak volt ülés. Az első sorban ült, egyedül. A kabin fé
lig üres volt, hiszen alig néhányan kaptak itt helyet mögötte: a leg
szűkebb környezete. A pincérek ételt és italt kínáltak, a bíborosok
vidám beszélgetésbe kezdtek, megörülve az ínyenc falatoknak, ő

egyetlen mozdulattal elhárította a kínálást.
Amikor váratlanul betessékeltek ebbe a kabinba, csak az első

sor volt üres, Vele átellenben. Kénytelen voltam odahúzódni.
Mintha templomba léptem volna. Hátul az egymással szívélye
sen társalgók. Elöl - ő egyedül, imádságba merülten. Néha fel
pillantott, felállt, karját integetésre lendítette, aztán csalódottan
leengedte, hiszen egyetlen lélek sem volt látható a Duna partján.
(Nem tudhatta, hogy biztonsági okokból szigorúan lezárták
mindkét partot.) Aztán ismét mintha megszűnt volna számára a
külvilág az imádság Istennel telt közegében.

Az imádság csendjéből az emberek felé kitárt karjával járta be
a világot, hogy átadja nekik Krisztus örömhírét. "Engesztelődjetek

ki Istennel és egymással" - hirdette a keresztények egységét sür
getve, a különböző vallások követőit megbékélésre és közös imára
biztatva, megszólítva minden jó szándékú embert. A kiengeszte
lődést, az igazságosságot és a békét sürgette a világ konfliktusgó
caiban, nem riadva vissza a bírálatoktól és a támadásoktól sem.

Amíg tehette, járta a világot, hogy erősítse testvéreit a jóban.
Személyiségének varázsával mégsem magához vonzotta az em
bereket, hanem Ahhoz, akitől küldetését kapta. Az egyház a II.
Vatikáni zsinaton és azt követően lett valóban világegyházzá. A
pápaság az ő szolgálata révén lett az egész világ előtt olyan er
kölcsi tekintéllyé, akiéhez nem mérhető egyetlen uralkodóé sem.

Legmegrendítöbb tanúságtétele talán mégsem hatalmas telje
sítményeket felmutató tevékenysége volt, hanem életének utolsó
évei. A halál nem egyszerre vette birtokába, a betegség fokozato
san oltotta ki életerejét. Mások ilyenkor visszavonulnak a nyilvá
nosság elől, 6 a betegségét, még agóniáját is övéivel akarta vé
gigélni: az emberekkel, és akiket különösen is szeretett, a
fiatalokkal és a szenvedőkkel.

Április 8-a így lett a történelem egyedülálló pillanatává. Rava
talánál jelképesen ott állt szinte az egész emberiség: a kiengesz
telődést szolgálta halálával is, akárcsak életével.

371


