
ban? Például, amikor a fociakadé-
miát tervezted? Gondolom, túl sok 
nő nem volt a döntéshozók között.
– Nem is nőként választottak ott ki, 
hanem egy csapat tagjaként, Both 
Andrással együtt terveztük ezt az 
épületet. A pályamunka, a bemutató-
terv tetszett meg a megrendelőknek. 
Aztán volt mégis az építkezés folya-
mán érzékeny helyzet, amikor nem 
fért bele a megrendelők elképzelésé-
be az én egyik vagy másik elgondo-
lásom. Talán épp emiatt a macsóság 
miatt, hogy hiába jó szakember, egy 
nő nem mondhatja meg…

– Csak azért nem akartak tőled el-
fogadni valamit, mert te nő vagy?
– Volt ilyen is.

– De aztán kénytelenek voltak?
– Természetesen.

– Természetesen?
– Kénytelenek voltak, mert aztán 
előbb-utóbb mégiscsak a valós priori-
tások győzedelmeskednek. Ebben az 
esetben is az épület és annak funkci-
onalitása volt a fontos, nem az, hogy 
ki csapkodja az asztalt.

– És vannak-e női energiák a focia-
kadémia épületében? Azok a szép 

formák például ennek megteste-
sülései?
– Határozottan. A formák, a színek 
mindenképpen. A funkciók inkább 
saját magukat adják, azok csak ki-
szolgálják a használóját.

– Mit szeretsz jobban tervezni, az 
ilyen középületet vagy inkább az 
intim, családi otthont?
– Mindkettőt. Egy kisebb közösség-
nek, egy családnak is pont olyan ki-
hívás tervezni. Persze egy nagyobb 
közösségnek többfajta igénye van, 
másképp kell kitalálni. Mindkét eset-
ben ugyanakkora az öröm, ha el van 

érve a kívánt eredmény, ha jó a vissza-
jelzés, jól érzik magukat az emberek.

– És mi a helyzet a nem hétköznapi 
életre szánt terekkel, épületekkel? 
Mert te ravatalozót is terveztél egy 
csíki faluban. Igaz, nem ment si-
mán minden ezúttal sem.
– Nem volt könnyű történet: miután 
az egyháztanács felkérésének eleget 
tettem, a terveket, ahogy kell, elfo-
gadta az egyház is. Három bemutató- 
tervet készítettem, mire eljutottunk 
a végső formáig. Az épület három 
körciklusból áll, nem egy megszo-
kott forma a környéken, nem nagyon 
látni kör alakú ravatalozót. De tet-
szett a megrendelőknek, már javá-
ban zajlott az építkezés, el is készült 
úgymond pirosba az épület, amikor 
új pap érkezett az egyházközségbe, 
akinek egyáltalán nem tetszett az 
elképzelés. Mindenképpen rá akart 
venni, hogy változtassak rajta, azon-
ban ez nem olyan egyszerű egy már 
elkészült épületnél. Amúgy egyál-
talán nem nagy épület, mindössze 
80 négyzetméter, a hidegház alkot-
ja az egyik körciklust, a gyászolók 
számára egy kinti, de fedett részt és 
központi elemnek a ravatalt tervez-
tem bele, ami körül épp annyi hely 
van, hogy a közvetlen hozzátarto-
zók férnek el. Persze, ha még csak a 
tervezésnél tartottunk volna, akkor 
bármiről lehetett volna még beszél-
ni, de az épület gyakorlatilag szerke-
zetkész volt, amikor ez a konfl iktus 
kirobbant. Arra is tekintettel kellett 
legyek, hogy ez egy közösség számá-
ra, általa elfogadott, hosszú távra 
épült létesítmény, nem hajthattam 
fejet egy pillanatnyi, egyéni érdek, 
elképzelés előtt. Volt a konfl iktus-
nak személyes vetülete is, egészen 
személyeskedésig elmenően.

– Itt akkor már nem segített a női 
diplomácia.
– Nem, itt a kitartás segített.

– Számodra mi volt ebből a tanulság?
– Az, hogy nem szabad beijedni az 
ilyesmitől nőként sem. De a nőnek is 
ki kell állnia önmagáért és a munká-
jáért, én ezt tanultam ebből. Hisz a te 
alkotásod, „szülötted”, olyan, mint-
ha a gyermekedet hagynád cserben, 
ha feladnád.

– Erős, független nő vagy a szak-
mában, de a magánéletben is. Pe-
dig nem voltál mindig független: 
nemrég elváltál. Ez egy szomorú 
történet?
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– Nem. Ez végül is egy döntés volt, 
mindkettőnk részéről. Ahhoz képest, 
hogy milyenek szoktak lenni a válá-
sok a környéken – ami szintén a ma-
csóság velejárója –, mi barátokként 
váltunk el. De ide is két fél kellett. 
Lehet ezt okosan is tenni.

– A gyerekek hogyan jöttek ki be-
lőle?
– A gyerekek a szülők visszatükrö-
ződései, úgy viselkednek, ahogy 
mi. Úgy látom, hogy azt természe-
tesnek tartják, hogy mi nem civa-
kodunk, azt viszont látják, hogy a 
környezetükben sok szülő milyen 
csetepatéba keveredik ilyen hely-
zetben. A mi példánkkal viszont 
azt is látják, hogy nem kell feltétle-
nül megfeleljenek, kiléphetnek egy 
olyan környezetből, ami nem jó ne-
kik. Segített a történetben a váltott 
gyerekfelügyelet intézménye is. Az 
apjukkal összejárunk, kávézunk, 
megbeszéljük a dolgainkat.

– És az, hogy te egy erős nő vagy, 
okozhatta-e a válásodat? Látsz-e 
összefüggést?
– Összefüggést tulajdonképpen lá-
tok. Azért tettem meg ezt a lépést, 
mert erős vagyok. Ha nincs erőd, 
nem tudsz lépni. Rengeteg nőben 
nincs meg a szükséges erő, hogy ki-
lépjen boldogtalan házasságából. De 
nem azért váltam el, mert erős va-
gyok, és mert független akarok len-
ni. Ez így alakult, beláttuk azt, hogy 
együtt nem tudjuk továbbvinni.

– Mit csinálnál másképp egy eset-
leges következő házasságban?
– A következő kapcsolatomban sok-
kal tudatosabb leszek. De most nem 
gondolkodom új házasságon, mert 
egy nagy álmomat, a saját házamat 
tervezem, építem éppen. Az ösz-
szes energiám oda koncentrálódik 
most. Annyit elmondhatok, hogy 
nem egy akármilyen ház lesz, ha-
nem egy olyan, amelyet például az 
egyedülálló anyuka, apuka is meg 
tudna majd engedni magának. A 
szokványos, klasszikus családi há-
zakhoz képest jóval kedvezőbb fel-
tételek mellett meg lehet majd épí-
teni. Felülete is kicsi lesz, épp ami 
nem megy a lakhatóság rovására. 
Kertje is lesz, természetesen, jó lesz 
a benapozás. És legnagyobb előnye, 
hogy akár egy tömbházlakás árából 
megvalósítható.

RÉDAI ATTILA

GBAN

„A megren-
delők sokszor 
éppen azért 
keresnek meg 
engem, mert nő 
vagyok. A női 
gondolatiság-
nak másmilyen 
energiahordo-
zói vannak.”

A csíkszeredai 
Márton Áron 
Tehetség  gon -
dozó Kollégium 
épülete 
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