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„Aki nem akar-
ja, hogy női 
energiák érvé-
nyesüljenek 
a házában, az 
biztosan nem 
jön egy női 
tervezőhöz.”

– Hogyan lettél építész? Vagyis 
pontosabban: miért lettél építész?
– Véletlenül. Tulajdonképpen apai 
nagyapámtól vettem fel a szagot, aki 
nem építész, hanem cipész volt, de 
nála ismerkedtem meg a térlátással, 
a formák világával, a tervezéssel, 
rajzolással. Ott üldögéltem a műhe-
lyében a ragasztó- és bőrszagban, s 
néztem, hogy dolgozik – régebben a 
cipészmester tervezte meg és készí-
tette el a cipők többségét. Gyönyörű 
cipőket varrt.

– Azért a cipészműhely idilli han-
gulatától az építészetig még van 
egy-két ugrás.
– Van, de a rajzolás, mint valaminek 
a meglátása, kivetülése, megfogása 
és levetítése innen kezdődött. Végül a 
műszakirajz-szakon kötöttem ki a kö-
zépiskolában, majd ott is ragadtam.

– Volt olyan pillanat, amikor érez-
ted, hogy építész lesz belőled?
– Ez inkább egy folyamat volt. Akko-
riban jelentek meg a számítógépes 
programok az építészetben is, rajzok 
digitalizálásában segítettem egy ba-
rátomnak, kollégámnak. Aztán be-
esett az első megrendelés is, egy ház 
tervezésére kértek fel.

– És mikor érezted először, hogy 
most már építész vagy?
– Amikor megkaptam az első visz-
szajelzést egy megrendelő családtól, 
hogy mennyire jól érzik magukat új 
otthonukban. Centire pontosan sike-
rült a kivitelezés. Jól is sikerült az a 
ház, mert tudtunk egymás nyelvén 
beszélni a megrendelővel. Nagyon 
fontos ebben a szakmában, hogy 
legyen emberismereted, hogy lásd, 
milyenek a vágyak, milyenek az el-
képzelések, és persze ezeket szakmai 
szintre is le tudd bontani.

– Mert ebben a szakmában is a 
munka egyik legfontosabb része 
az ügyféllel való kommunikáció?
– Pontosan. Egészen az intimitásig 
elmenően. De diplomatikusan kell 
eljárni, nem ronthatsz ajtóstól a ház-
ba. A szembenézés visz itt is előre, a 
magukra való odafi gyelés. A nagy kér-
dés itt is az, hogy mennyire kommu-
nikálják ki az elképzelésüket, és én 
ezt mennyire tudom nekik visszaadni 
képekben. Ha ez sikerül, akkor siker-
történet akár egy kiskunyhó is.

Keze nyomát olyan köz-
épületek őrzik, mint a 
csíkszeredai Márton Áron 
Tehetségkutató Kollégium, 
közismerten a labdarúgó 
akadémia többfunkciós 
épületegyüttese, kultúr-
házak, községháza. Nyirő 
Erika építész egy férfias 
szakmában áll helyt egy 
igencsak macsó vidéken. 
Keményen megvívta har-
cait, és ami még ritkább, 
mesél is róluk. Egy kávéhá-
zi beszélgetés szerkesztett 
változatát olvashatják.

– De a világnak sokan azt mutat-
ják, hogy ők milyen óriási házban 
élnek. Azt te is látod, hogy sokak 
számára ez a fontosabb.
– Igen, mert erről szól a világunk. De 
azért mostanában már kezdek látni 
tudatosságot és igényességet az em-
berekben, ami jó.

– Mióta?
– Most már azért jó pár éve. Sze-
rintem a háznak kell szolgálnia az 
egyént és a közösséget, nem fordítva. 
Van, akinek a külcsín fontos, de az 
hosszú távon nem hasznos, és erre 
előbb-utóbb rájönnek az emberek. 
Például ha egy konyha a rendelteté-
sének megfelelően van kitalálva, ak-
kor egy életre kiszolgál, és nem kell 
pár év múlva újragondolni, falakat 
törni...

– A bulvár jegyében visszatérnék 
egy kicsit az intimitáshoz azért: 
volt-e olyan spéci, extrém kérés 
egy megrendelőtől, amin te is 
meghökkentél?
– Természetesen, de persze nem 
mondhatom el.

– Hogy látod, te nőként könnyeb-
ben az emberek bizalmába tudsz 
férkőzni?

– Szerintem igen, de ez is tanulható. 
Mi, nők szerencsések vagyunk, ott van 
az intuíció is. És igen, a nőknek van-
nak megérzéseik, de ezzel nem mon-
dom azt, hogy a férfi aknak nincsenek. 
Ebben a szakmában szerintem a férfi -
aknak is több női energiájuk van.

– Nem bánnám, ha ezt egy kicsit 
bővebben is kifejtenéd.
– Ugye azt tartják, hogy az evolúció 
során úgy alakult, hogy a nők több 
dologra is képesek egyszerre odafi -
gyelni. De szükség is van erre, hisz 
az nem lehetséges, hogy tervezed az 
alapot, és közben nem látod a tetőt.

– Ez olyan, mintha azt mondanád, 
hogy az építészet tulajdonképpen 
egy nőies szakma.
– Egy kicsit lehet, hogy ezt mondom, 
de a mi világunkban még nem az.

– Pedig ha az otthonteremtésre 
gondolunk, akkor ez még logikus 
is lehetne. De aztán mégis a férfi ak 
uralják ezt a szakmát is.
– Igen, mert eleinte az építész az 
építővel kapcsolódott össze. Sőt, tu-
lajdonképpen a kettő ugyanazt jelen-
tette. Az összes építész saját kezűleg 
építette fel a már kigondolt és meg-
rajzolt elképzelését. Rakták is a fala-

kat, nem csak rajzolták. A nők nem 
végeztek ilyenfajta munkákat, de ez 
nem azt jelenti, hogy nem képesek 
rá, hogy nem tudnának gondolkod-
ni, csak más volt a munkamegosztás. 
Ők általában a tér elrendezésében és 
berendezésében voltak jelen. Aztán a 
férfi ak kisajátították a szakmát ma-
guknak.

– Ez mennyire számít hátránynak 
neked?
– Bizonyos mértékig hátrány, bár 
én azt most már elmondhatom, 
hogy a megrendelők sokszor éppen 
azért keresnek meg engem, mert 
nő vagyok. A női gondolatiságnak 
másmilyen energiahordozói van-
nak. Legalábbis ez derül ki a visz-
szajelzésekből, hisz én is ugyanúgy 
betartom a szakma szabályait, mint 
bárki. Hisz miről is szól ez az egész? 
A készülő házat a megrendelők igé-
nyeire szabom, majd megnézem, 
hogy mit tudok magamból bele-
vinni, és mennyire hagyják, hogy 
belevigyem. Aki nem akarja, hogy 
női energiák érvényesüljenek a há-
zában, az biztosan nem jön egy női 
tervezőhöz.

– Hogyan tudsz női építészként 
érvényesülni ebben a macsó világ-
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