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SZK : Diákéveim alatt sokat dolgoztam különböző antikvitás‑üzleteknek. Üveg‑ és 
porcelántárgyakat restauráltam. Első „páciensem” egy csőr nélkül maradt, 1880‑as 
években készült porcelánmadár volt.

 Hogy jutott eszedbe az újrahasznosításnak ez különleges módja ?

SZK : Minden olyan tárgyat meg lehet menteni, ami egyszer ép volt. Új funkciót 
kap ugyan, de megmarad. Ékszertervezői pályám kudarccal indult, nem tudtam 
megjavítani egy megrepedt Zsolnay vázát. Sajnos darabokra hullott, s ahogy a szép, 
eozinnal díszített részleteit néztem, megihletett. Fülbevalót és medálokat készítet‑
tem belőle, ahogyan abból a századelős baba porcelántopánból is, ami szintén egy 
antikvitásboltból került hozzám. Egy nagy dobozban találtam rá, összetörve sok 
más kacattá vált érték között.

 Miért Szécsi Noémi regényének női szereplői lettek a múzsáid ?

SZK : Lent járt nálam egyik ismerősöm a  műhelyemben. Éppen egy 1853‑as 
Altwien vázatöredékkel próbáltam valamit kezdeni, kicsit meséltem róla a bará‑
tomnak, aki erre azt mondta : – Ez a váza akár Bárdy Emília enteriőrében is álha‑
tott volna.

Szász Károly iparművész szokatlan ötlettel rukkolt elő. Szécsi Noémi 
Nyughatatlanok című regényének hősnőit tette láthatóvá ékszeralak-
ban. A Mindörökké Zsolnay pályázat első helyezettje 2008 óta ter-
vez és kivitelez sérült antik porcelánokból ékszereket, kiegészítőket. 
Az üvegtervezőként végzett művész egyetemi évei alatt szeretett bele 
az antikvitások mélyén bujkáló, megsemmisítésre váró porcelánokba.

Németh Ványi Klári beszélget Szécsi Noémivel és Szász Károllyal
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regényhősnők
Rögtön felkeltette az érdeklődésemet a méltóságteljes név és az asszony is. Elol‑

vastam a regényt. Inspirációt nyertem. Azokat a tárgyakat, különleges darabokat 
szeretem a legjobban, melyeknek története van. Az Altwien porcelánváza megtalálta 
a sajátját Bárdy Emília történetében. A regény első nőalakjával a 2011‑es szeptem‑
beri Falkart Fórumon debütáltunk Szécsi Noémival. Bárdy Emília imádta a ten‑
gert. Mélabús volt és méltóságteljes, ráadásul remek médium. Az 1853‑as porce‑
lán kobaltkékje és a huszonnégy karátos aranycirádák hűen tükrözik személyiségét. 
A főhős korának megfelelő kollekciót készítettem, brosst, ami függőként is funk‑
cionálhat, gyűrűt és karláncot. Később tovább játszottam a gondolattal, miért ne 
ékszeresíthetném meg a regény többi női szereplőjét. Nem a feminista irányzatok 
mozgatták meg a fantáziámat, egész egyszerűen csak azért összpontosítottam a nő‑
alakokra, mert a karláncok, gyűrűk és brossok leginkább a szép nemhez köthetők.

 Hogy fogadtad a Nyughatatlanok szokatlan szövegértelmezését ?

SZN : Nem hiszem, hogy minden regényem kapcsolható lett volna egy iparművé‑
szeti ágazathoz, de a Nyughatatlanok szereplői különös harmóniába kerültek Szász 
Károly újrahasznosított porcelántárgyaival. Először is azért, mert a regényben is 
egyfajta recycling működik : 19. századi regényműfajok elemeit illesztettem bele 
egy, a 19. századitól eltérő regényszemléletbe. Az ósdi műfaj és a csorba porcelán 
önmagában mit sem ér, de ha a regényszövegben megcsillannak – többek közt – 
a rémregény és a kísértetregény darabkái, és ezekben a mai ékszerekben ráismerhe‑
tünk az Altwien vagy a Zsolnay porcelán mutatósan kivágott részeire, akkor a ré‑
giségek is megtalálják helyüket a hétköznapjainkban.

 Mennyire adják vissza, egyeznek Szász Károly ékszerei a karaktereiddel ?

SZN : Az ékszerek nem „illusztrációi” a karaktereknek, Szász Károly többször olyan 
kiterjedést is hozzáadott egy figurához, ami a regényben nincs feltétlenül benne. Jó 
példa erre a Fülöpöt ábrázoló medál, ami szinte előrevetíti azt a történetet, ame‑
lyen mostanában dolgozom.

 Elárulod, mire készülsz ?

SZN : a Nyughatatlanok folytatását írom, ami a Bárdy házaspár siket fiának, Fü‑
löpnek a története. Az emigráns szüleivel gyermekként Angliát, Franciaországot és 
Belgiumot megjáró Fülöp először a francia Sicard abbé hagyományai szerint oktató 
intézetben ismerkedik a jelnyelvvel, majd amikor a kiegyezés idején apja Magyar‑
országra hozza, Fábián Dánieltől tanul meg jelelés segítségével magyarul írni‑ol‑
vasni és szájról olvasni. A tizennyolc éves siket Bárdy Fülöp azonban nem a saját 
történetét meséli el, hiszen az ő élete csupán a nővére, Matild életeseményeinek 
árnyékában létezik. Egy siket férfi ebben a korszakban ugyanúgy félember, mint 
egy halló nő, így ők ketten tesznek ki egy valamirevalót.

 Milyen érzés volt kézbe venni a szereplőidet ?

SZN : Szeretem a régi tárgyakat, alkalmi gyűjtőként és már csak a regényírás mi‑
att is sokat foglalkozom egy‑egy korszak tárgyi világával. Ezért nemcsak azért volt 
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érdekes kézbe venni ezeket a tárgyakat, mert a regényem szereplői ihlették őket, 
hanem mert ezek a régi porcelándarabok különös aurát vonnak az ékszerek köré, 
és azonnal múltat és patinát adnak egy kortárs iparművészeti alkotásnak. Az ilyen 
tárgyak azok figyelmét vonzzák a kortárs iparművészetre, akik eddig mindezt hiá‑
nyolták az alkotásaikból, és csak régi tárgyakat nézegettek szívesen.

 A kortárs irodalom és iparművészet sikeresen működhet együtt ?

SZN : a művészeti ágak házasítását nem csupán azért tartom fontosnak, mert ez az 
együttműködés azt az illúziót kelti bennem, hogy az általam létrehozott szellemi 
világ képes másokra hatást gyakorolni, vagy az irodalom egy másik művészeti ág‑
gal kölcsönhatásba kerülni, hanem azért is, mert tapasztalataim szerint a jelen kor 
vizuális ingerekre kondicionált emberét jobban magával ragadja, ha az irodalom 
valami látványhoz is köthető. Egy regény belső világa nagyon korlátozott mérték‑
ben nyitható meg például egy felolvasás során, ám ezek a tárgyak a regény iránt 
érdeklődőknek egy gyorsabban befogadható, de intenzív dimenziót nyújtottak.

 Hogy születtek meg a Nyughatatlanok szereplői ?

SZN : a  regény karaktereinek sokszor akad valós történelmi előképe. Szabadon 
bánok a  történelemmel, csak a mozgásteremet határozzák meg a  történelmi té‑
nyek, arra vagyok kíváncsi, milyen sorsminták lehetségesek, milyen válaszokat ad 
egy‑egy kor embere bizonyos élethelyzetekre. Aimee Bárdy figurájának megterem‑
téséhez például hozzájárult az a tény, hogy Görgei Artúr felesége francia nevelőnő 
volt. Almássyné alakja sokat köszönhet Szemere Bertalan feleségének, Effie alak‑
ját egy a viktoriánus Angliában nagy botrányt kiváltott házasság történetéből vet‑
tem át. Lady Odile esetében a Balzac által imádott Belgiojoso hercegnő inspirált. 
Lányinéhoz és a Gyászoló Hungáriához hasonló asszonyokról az emigránsok nap‑
lóiban, visszaemlékezéseiben olvastam. De ezek a valós történetek csak a keretet 
adják meg a figurákhoz – hogy első regényem metaforájával éljek : az író vámpír, 
és valóságos emberekből szívja ki az életerőt, hogy saját kreatúráit elevenné tegye.

Még élniük kell – kell, hogy legyen bennük annyi erő, hogy a Nyughatatlanok 
cselekményén kívül is talpon maradjanak, hiszen több szereplő abban a regény‑
ben is feltűnik majd, amely bizonyos értelemben folytatása a Nyughatatlanoknak, 
de persze nem onnan kezdődik majd, ahol az előző befejeződött.

 Hogy hatnak ezek a szereplők a cselekmény nélkül, pusztán egy‑egy karak‑
terként ?

SZN : Egy regény szereplői – legyenek bár történelmi vagy hús‑vér előképeik – rend‑
szerint archetípusokat jelenítenek meg, és ilyen minőségükben a karakterek és az 
ihletésükre készült ékszerek saját jogukon is léteznek. A Nyughatatlanok cselekmé‑
nyén kívül is ismerjük ezeket a boldog‑boldogtalan, reménykedő‑reményvesztett, 
tisztaszívű‑csalfa hölgyeket : a környezetünkben élnek, vagy néha mi magunk va‑
gyunk éppen olyanok, mint ők.

SZK : Noémi karakterei nagyon izgalmasak. Azok is, akiknek csak kevés szerep jut, 
pár mondatot szólnak, mégis olyan erős egyéniségek, olyan lenyűgözők, nem le‑
het figyelmen kívül hagyni őket. A szöveg mindvégig nagyon inspirált. Egy példát 
emelnék ki, mert talán ez a legjellemzőbb arra, hogy követtem a szöveg utasításait, 
amikor az ékszerek alapanyagát választottam. Mrs. Fitzjamest, Effie‑t, a Nyugha‑
tatlanok manöken alkatú, légies teremtését a regényben méregdrága selyemruhá‑
ba öltöztetett őzikéhez hasonlítja a narrátor. Ez a hasonlat adta az ötletet Effie‑hez. 
Egy vintage őzike bújik az erdő zöldjébe, Zsolnay és Fischer Ignác porcelánokkal 
egészítettem ki a már meglévő állatkafigurát.
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De a többi is hasonlóképpen működött : a kislány Bárdy Matild nem lehet más, 
csakis porcelánbaba. Bűbájos és szőke. A gyűrű, amely Bárdy Matildot formázza, 
egy nagy doboz ónémet porcelántöredékből származik.

Almássyné Tóni bárónő arisztokratikus és mézszőke. Igyekeztem ennek a két fő 
motívumnak eleget tenni. Egy egész kollekciót szenteltem a Bárónőnek, hiszen a re‑
gényben ő érezte át leginkább Bárdy Emília kiszolgáltatott helyzetét, és barátnője‑
ként tekintett rá. Ugyanabból az Altwien porcelánból készült, mint Bárdy Emília. 
A Nyughatatlan nők kollekcióban már nem csupán porcelánnal dolgoztam, régi pa‑
pírpénz‑motívumokat is komponáltam némely ékszerekhez. Gyászoló Hungária, 
Bella egy régi pengő motívumát kapta meg. Két angyal tartja a Magyar Koronát. 
Ez a függő egy fehér szalag dísze, mivel Bella fehér gyászban járt. A szalagon még 
egy másik medál is található, egy szomorú tekintetű nő. Ennél az ékszernél segítsé‑
gemre volt Szécsi Noémi pontos, precíz leírása arról a trendről, melyet a abban az 
időben honosítottak meg, miszerint a 48‑as szabadságharcosok feleségei, özvegyei 
karjukon emlékékszereket hordtak. Ormótlan láncokat, vagy tizenhárom szemből 
álló karkötőt, az Aradon kivégzett tábornokok emlékére.

Lady Odile medáljában patinára vágytam. Azt a főúri miliőt szerettem volna 
visszaadni a medállal, ami körülvette ezt a dúsgazdag asszonyt. Ezt a szép arisztok‑
rata asszonyt Ingres már megfestette, ezek után nagy kihívás volt újragondolni az 
alakját. Lady Odile lánya, Louise egy Hüttl Tivadar étkészlet töredékeiből szüle‑
tett újjá. Hüttl 1852‑ben alapította meg üzemét, kezdetben porcelánfestéssel fog‑
lalkozott. A regény legellenszenvesebb hősnője, Bárdy Amálka egy cifrálkodó páva 
képét idézte fel bennem, ezért igyekeztem olyan porcelánt találni, melyet ez a hiú 
madár díszít, és sikerrel jártam. Jeanne a titokzatos komorna sötét tónusú darab‑
ja a kollekciónak, hiszen ez a nő mindvégig sejtelmes és kicsit hátborzongató. Egy 
ónémet tál régi rézkarc jelenetéből készítettem el a függőt és a medált. A finom vo‑
nású Lányiné, akinek beteljesedett tragikus sorsa, nagyon egyszerű ékszer. Üvegla‑
pok közé intarziált 1941‑es pengődísz. A kollekció kakukktojása, Bárdy Fülöp, a si‑
ket kisfiú, aki bezárkózik saját világába, ahogy ez a Zsolnayba zárt porcelánfiúcs‑
ka is. Antik zsugormázas eozin váza darabjába foglaltam ezt az ónémet gyermek‑
figurát. 1910‑es aranytükörre feszített bőr adja a medál keretét. Bárdy Fülöp nem 
maradhat egyedül. A nővérére, Matildra és édesanyjára, Bárdy Emíliára szüksége 
van. Ők nem léteznek egymás nélkül. De erre a különleges ragaszkodásra a testvé‑
rek között már Noémi is utalt.   

Szécsi Noémi (Szentes, 1976) : író. Legutóbbi 
kötete : Nyughatatlanok (Európa, 2011).
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