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Csészényi Széchenyi
AVAGY NAPLÓ EGY NAPLOPÓRÓL

BORBÁS DORKA

z adaptáló ötlet hamar meg-
születik, mint író fejében a
gondolat…, de a mû megszü-

letésére hosszú évekig várni kell. Lu-
kácsi László üvegszobrász az „ígére-
tek embere”. Hiszi és szándékában is
áll, hogy adományát mihamarabb el-
készíti. Õszintén megígér mindent.
Lelkes is, komolyan gondolja, de a hét-
köznapi hajszák álmaitól gyakran to-
vasodorják.

Talán egy titkos tudatalatti és bir-
toklási vágy az, mely miatt Lukácsi
László üvegszobrász visszatartja a
Széchenyi-relikviát?

Az évek pedig telnek. Dolgosan. A
„Nagy Magyar” csészéje egy biztonsá-
gos dobozban pihen. Évente egyszer
családilag meghatottan megsimogat-
juk, miközben újabb ígéretet teszünk
magunknak és Kárpáti Tamásnak,

hogy a következõ Hungarikon kiállítá-
son már egészen biztos szerepel a mû.

Nemzetközi felkérések, galériás és
múzeumi meghívások, bajorországi
tanítás, újabb szakmai és közönségdí-
jak, házhoz jövõ amerikai megrende-
lõk… Feszes a menetrend.

Te jó ég, közben a gyerekeink, Liza
és Boldizsár is felnõnek!

A régi fészket eladjuk. Kezdetét ve-
szi egy eszeveszett költözködés, mû-
terem nélküli, nehezített pálya egy
álomszép helyszínen, ahol hatalmas a
Természet kísértése... Széchenyi tál-
kája biztonságos dobozban velünk
költözködik.

Lukácsi László egy Tarzan, egy
Maugli – a szabadban érzi legjobban
magát. Szél, fagy, esõ vagy forró nap
nem akadály. Ha nem az ideiglenes
nejlonsátor-mûteremben dolgozik, ak-

A

A történet hét éve 
kezdõdött… 
Friss ismeretséggel 
férjuram, 
Lukácsi László üvegszobrász
és Kárpáti Tamás közt, 
aki körbevezette a mûvészt
zseniális
Hungarikon gyûjteményén.
Falra is firkantottuk 
szignóinkat a ház egyik 
rejtett sarkában. 
Az aláírók társasága 
igazán nívós. 
Falra véstük hát 
halhatatlanságunk, 
akár a kor költõi 
Babits esztergomi házában.
Kölcsönös szimpátia, 
eufória. Tamás, a relikviák
tulajdonosa boldog.
Mûvész is elégedett, 
hogy alkotása által a neves
gyûjteménybe, ezáltal ismét
az örökkévalóságba kerül.
Nyomot hagy.
Kincs a kézben: 
Széchenyi csészéje 
– gyógyszerkeverõ tálka –
arany címerrel. 
Valamikor 
a „legnagyobb magyar” 
remélt tõle gyógyulást…
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kor a saját birodalma erdõ-mezõ táját
járja. Õ gondozza a hatalmas kertet. 
A kert gondozza az Õ lelkét. Szimbió-
zis. Lukácsi László a Nap gyermeke.

Üvegszobrok sora készül. A mûvek
utaznak világszerte. A mûvész határ-
idõkkel küzd. A napi rutin három évti-
zede ugyanaz: precíz üvegvágások, fe-
szült ragasztások, hangos csiszolá-
sok, monoton finomítások… Csak
Széchenyi tálkája pihen…, immár
160. éve.

Mindenki kérdi: mi lesz a koncep-
ció, mi lesz a kapcsolat kortárs üveg-
szobrász és Széchenyi egyik utolsó
tárgya közt… Húzza az örvény… A ha-

Hét év telt el az elsõ érintés óta.
Meghatódottság és félelem „gátolja” a
munka elkezdését. 

A tálka most már tényleg nemsoká-
ra adaptálódik egy kortárs mûbe. Az
örvényüveg a nappalink közepén várja
Széchenyi tálkáját. Persze megint
hiányzik egy szerszám-alkatrész.
Egyedileg kell esztergáltatni, két hét te-
lik el. A kiállító, elegáns, biztonságos,
világító vitrin viszont kész. Jómagam
terveztem, gyárttattam. Ez a háttér-
munka mindig az enyém. Lukácsi Lász-
ló üvegszobrász a „fontosabb” alkotó,
de egymás nélkül mégsem mûködnénk.
Én vagyok a kapocs a mûterem magá-
nya és a gyakorlatias külvilág közt.

Kárpáti Tamással a Facebookon
egyeztetgetünk. Köztünk 16 000 km fe-
szül. Õ a földgömb másik oldalán,
Ausztráliában – mi itt Tinnyén, az erdõ
szélén. Mindenki bizakodik, hogy egy-
szer végre (állítólag holnap?!) összeér-
nek a végpontok, és a „Széche-
nyi–Lukácsi-mû” bekerül a Hungariko-
nok méltán izgalmas gyûjteményébe.

Addig már csak a koronavírust kell
túlélnünk…

*
(A szerzõ szintén üvegmûvész.)

talmas álmok, a nagy tettek, a táma-
dások és dilemmák közt Széchenyit
vonzza a sodrás, a jövõ, a végtelen, a
bátor lehetõségek… 

Nem, nem hisszük, hogy megbolon-
dult. Nem, nem hisszük, hogy öngyil-
kos lett! A gyengeség, az érzékenység

sok zsenit végigkísér. Pont ettõl kü-
lönlegesek!

Széchenyi valószínûleg most is így
néz le ránk odaföntrõl: gyermeki-lá-
zas szemekkel, aggódva-rajongva –
miként alakul Magyarország sorsa. Az
örvény lehúz vagy feldob?
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