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Az anyaghoz, a tárgyi világhoz való viszonyulásunk
kifejezi magához az élethez való viszonyunkat is.
Vágyakozásaink, és az, hogy érzékeink mihez von-
zanak bennünket, feltárhatják énünk legmélyebb
rejtekeit is. Csodálattal és vonzalommal viseltetni
az üveg iránt – látványához, tapintásához, színei-
hez, utolérhetetlen fényeihez – megmutatni anya-
gának szépségét, ez az, amelyek Lukácsi László
üvegművészetének és művészi magatartásának
alapját és kiinduló pontját jelentik. Mert ahhoz,
hogy ez a kémiailag egyszerűen szilikátnak neve-
zett anyag megszólalhasson és megszólíthassa az
őt szemlélőt, sajátos átalakuláson kell keresztül
mennie. Ez a metamorfózis Lukácsi László üvegp-
lasztikáinál a kifinomult formaérzékenység, az egy-
szerűen nemes anyagkezelés és a tökéletességet
ostromló precizitás megjelenítésének mindig meg-
újuló kísérletét jelenti.
Alkotásain az üveg színeit és a fény játékát egy-
szerre hozza harmóniába és keveri disszonáns tó-
nusokba, a hűvös kékek és tengerzöldek, az
ezüstösen csillogó geometrikus formák eleganciáját
feloldja az egy-egy nézőpontból felvillanó aranysár-
gás fény melege, az élesen elváló belső részletek
pedig összetartó egységgé válnak egy-egy plasztika
pontos elgondoltságában és kidolgozottságában.
Üvegtárgyain minden fontos és lényeges: a szinte
grafikai pontossággal csiszolt rajzos vonalak éppen
annyira meg tudnak mutatkozni, mint a plasztikussá
alakított felületek, formák; a tárgyak arról beszélnek,
hogy alkotójuk tudja, nincsenek elhanyagolandó ré-
szek, minden részlet egyaránt hangsúlyos, hiszen
az egészet a részletek teljessége adja. Talán ettől
lesz az, hogy Lukácsi László üvegszobrai képesek
feltárni az anyagban rejtőző szinte minden lehető-
séget, mely alkotójuk kimondatlanul kimondott
szándékáról is beszél. Ez az intenció olyan eidetikus
redukció – lényegi lebontás, az anyag mélységéig
történő visszanyúlás –, amelytől mindig újraindulva

sikerül felépíteni a megjelenített tárgyat úgy, hogy
egy egész világot mutasson meg: a valódi üvegmű-
vészet tárgyát.
Az anyag érvényesítésének ez az elsődlegessége
hozza mozgásba az áttűnések játékát is, melyek
Lukácsi László üvegszobrainak látványát jellemzik,
és egyénivé, azonosíthatóvá teszik. Az üveg belső
megmunkálásának és felületi csiszolásának techni-
kája a transzparenciát a legteljesebben jeleníti meg:
így a fény és üvegszobor találkozásakor különféle
izgalmas mélységek tárulnak fel a szemlélő szem
számára: rejtelmek és titkok után kutat az üveg bel-
sejében és az üveg felületén. Ezek az áttűnések hi-
hetővé teszik a hihetetlent, megjelenítik a szinte
megjeleníthetetlent: azt, hogy egy tárgy nem csupán
egy tárgy, nem csak a világ egy darabja, hanem ma-
gában hordozza az egész világot: ahány nézőpont-
ból ránézünk, mindig más, holott tudjuk, ugyanarról
van szó. Az érzékek és az érzékelés határainak el-
bizonytalanításával és kitágításával Lukácsi László
üvegszobrai elragadják a befogadót, és átlendítik
a művészet csodájának világába, ahol megszűnik
minden lényegtelen, és a valódi létkérdések foglal-
koztatják: a szépségen áttűnő kik vagyunk, miért va-
gyunk itt, és hová tartunk kérdései.
A Lukácsi-üvegplasztikák a forma tökéletesíthetőségé-
nek végső emberi határaihoz közelítenek, s így tudják
megmutatni azt, hogy az anyag és művésze-mestere
állandó dialógusban állnak a készítés során: a figyelő
szem és kéz folyamatosan faggatja anyagát szándé-
kairól; nem kényszeríti az üveget, hanem hagyja, hogy
megformálja önmagát kezei alatt. Ez a folyamat évek
során a legyező-forma egyre pontosabb és átgondol-
tabb kialakításához vezetett, amely ma már-már, mint
brand köthető Lukácsi László nevéhez; megerősítette
ezt a 2010-ben elnyert Kanazawa-díj, amelyet nagy-
méretű, több rétegből összeállított és a fényekre és
a transzparenciákra  figyelő csiszolással elkészített
üveglegyezővel nyert el.
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Ez az odafigyelő attitűd teremti meg annak lehető-
ségét, hogy az üveg valóban a legtöbbet hozhassa
ki önmagából: hogy mérnökileg szerkesztett vilá-
gában megcsillanhasson a spontaneitás és az
egyéni kreativitás, az oldottabb, organikus formák
pedig megjeleníthessék a szabályosságot, a hatá-
rozottságot.
Lukácsi László üvegszobrainak mélyről fölsejlő
rendjét és rendezettségét a zenei fúga szabályos-
ságához lehetne hasonlítani: a matematikai preci-
zitás és felépítés, mely a mű alapját és mértékét

adja, kibontakozásakor a harmónia, az összecsen-
gés, a dekorativitás és a művesség szépségében
találkozik. Műalkotásaiban a gótika és barokk lege-
gyénibb összhatása is jelenvalóvá lesz: a szerke-
zetében és fenségében szépet kiegészíti a rejtett
tükrök által keltett illúzió felfénylése. Így lesznek Lu-
kácsi László plasztikái üvegvarázslatokká – variációk
az üveg varázslására.
(Az írás első változata megjelent: A természet a leg-
nagyobb szobrász… – Lukácsi portfolio, L’Art Kft.
Budapest, 2003)
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