SZENTESI ANIKÓ
Budapesten születtem, de a csa
lád szálai az Alföldre, Szolnok kör
nyékére, a Tisza partjára, s a Jászság
ba vezetnek. Kőbányán nőttem fel,
ahol akkor még szőlőskertek, vadregé
nyes dombok voltak. En nem emlék
szem, csak mesélték, hogy alig 3 éve
sen én is elindultam a környék na
gyobb gyermekeivel nyálra vadászni a
rákosi gyakorlótérre. Édesanyám per
sze lélekszakadva keresett, hiszen ak
kor ott még fel nem robbant lövedékek
voltak. De emlékszem a Kőbányai
Sörgyár pincéi feletti dombok szá
munkra titokzatos világára. A leg
nagyobb élményt azonban azok a nya
rak jelentették, amelyeket a rokonok
nál töltöttem. Keresztapámat, miután
szovjet fogságból az utolsó csoporttal
hazatért, hogy jól eldugják, tanyasi
tanítónak tették meg Besenyőszög és
Jászladány közé. Az itt töltött nyarak
felejthetetlenek. Akkor még nem tud
tam, ma már tudom, hogy azt a sza
badságot éreztem meg, amit Petőfi
olyan csodálatosan megírt. Fára mász
tunk, szalmakazal tetején ugráltunk
(jól összeszurkált), a kert alján húzódó
patakban pecáztunk, lovaskocsin utaz
tunk (télen lovasszánon is), gyalog
mentünk minden este a frissen fejt tej
ért az alig I km-re lévő szomszéd tanyába. Mézet pergettünk, s esténként
versengve kerestük a tyúkok tojásait
szerte a kertben. Itt láttam először
nyári konyhát igazi búbossal. Az
aszálytól össze-vissza repedezett fold
szagát, a kukoricatáblák illatát (akkora
volt, hogy ki sem látszottunk belőle),
Nagymamám frissen sült, dudos ke
nyerének ízét a frissen leszedett para
dicsommal, ma is érzem. Micsoda más
világ volt ez a városi aszfaltozott lét
hez viszonyítva! De nem felejtem a ta
nyasi iskola tornácán ülve látott óriási
narancssárga gömböt, a Napot, ahogy
tűnt el a horizonton, S bár a Sors meg
adta, hogy láttam naplementét észa
kon, a Sarkkörnél, s délen a Szahará
ban, mégsem vetekszik egyik sem a
gyermekkori látvánnyal.
Kiváló tanáraim voltak mind az
általános iskolában (a Kőbányai Szent
László téri általános iskola), mind a
gimnáziumban (Fazekas Mihály Gya
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korló Gimnázium). Emberségre, tisz
tességre neveltek, s valóban tanítók
voltak. Hogy építész lettem, azt is
gimnáziumi rajztanáromnak, Maksovszky Endrének köszönhetem, aki ábrá
zoló geometriát is tanított, s rajzszak
kört is vezetett. Úgy látszik, valamit

láthatott bennem, hogy ebbe az irány
ba terelt.
1969-ben, az egyetem elvégzése
után, a Szövtervnél kezdtem dolgozni.
A Főváros ekkor kezdett foglalkozni a
fürdők felújításával. Pályázatot írtak
ki a Rácz-furdő rekonstrukciójára. Mi
vel diplomamunkám is gyógyfürdő
volt, így kollégáimmal részt vettünk a
pályázaton, s első díjat nyertünk. A
pályázatból azonban munka nem lett,
mert nem volt meg a szükséges anyagi
háttere a Fővárosnak. További pá
lyázatokon vettünk részt: a Har
kányban építendő gyógyüdülő és a
Margitszigeti Gyógyszálló pályázatán.
Ez utóbbit megnyertük, az épület
megvalósításában azonban már nem
vettem részt, miután az építész sze
repet egy korántsem könnyebbel, az
anyaszereppel cseréltem fel. Erdei
András építész, a férjem, a társam fan’
tasztikus együttérzéssel segített, hogy
mindkét hivatást el tudjam látni. Há
rom leányunk van, s bár a babázós
korszak után úgy éreztem, hogy elöl
ről kell kezdenem a szakmámat, még’
sem adnám semmiért azokat az éve
ket.
Visszatérve az irodába különbö
ző kereskedelmi épületeket terveztem.
Mindenféle kísérleti szerkezetekből,
melyeket a kivitelezők erőltettek ránk,
próbáltunk házat formálni. Ezek a ter
vek sokszor csak a tanulmánytervig
jutottak el, mert pénz már nem került
a megvalósításra. Viszont sok vállalatvezető jutott így ki nyugatra, tanul
mányút címen. A 80-as évek elején
megindult Budapest rekonstrukciója.
Az V. kerület tervezésében vettem
részt. A munka nem csak szakmailag
volt tanulságos, de felért egy szocio

---------- --------------------- ua_____________ _________ y.
-------------------# --------- M i-------------# .

i£

lógiai felméréssel is. Terveimből vé
gül is alig valósult meg valami, mert
pénzhiány miatt itt is megtorpant a
kezdeti lendület. Hasonló sorsra jutott
egy másik munkám is, amiért azóta is
vérzik a szívem. A parádsasvári volt
SZOT gyermeküdülő épületeiről van
szó. Elkészítettük a meglévő épületek,
illetve a környezet rendezésének ter
vét kiviteli terv-szintig. Izgalmas és
felemelő élmény volt az Ybl Miklós
tervezte épülettel foglalkozni. A terv
az volt, hogy a környéken lévő gyógy
üdülőkkel együtt egy komplex gyógyközpontot hozunk létre. A SZOT
azonban másra költötte a pénzt, s ez
az épületegyüttes évek óta bezárt, la
katlan, s az idő vasfoga lassan szét
rágja.

Közben férjemmel rendszeresen jár
tam Velembe, a Népművészeti Stúdió
ba, ahol a műhelyek építése közben
különféle hagyományos építési mód
szerekkel kísérleteztünk. A Velemi
Stúdió mintájára az ország más ré
szein is műhelyépítésekbe kezdtek.
Mint ebben már valamennyire jártas
építészt kerestek meg a Szolnok me
gyeiek (s egyébként is szülőföldem),
hogy Tiszavárkonyban építenének a
népművészeknek egy alkotótelepet.
Elképzelésem az volt, hogy a környék
építészeti motívumaiból kiindulva, s
azokat felhasználva olyan házakat
építsünk, amelyek nemcsak a külső
szemlélőnek tegyék egyértelművé,
hogy kik lakják a házakat, de a benne

Tisza várkony, N épm űvészek alkotótelepe, 1986-tól
A z előző oldali h ely sz ín rajz o n : 1. Fafaragó m ű 
hely 2 . G é p m ű h ely 3. C ső sz k u n y h ó 4. F ürdőház
5. N y á ri k o n y h a 6. F e d e tt é tk e ző (m e g é p ü lte k ) 7.
S zen n y v íztáro ló 8- K o v á csm ű h e ly 9. F azekas
m űhely (n em ké sz ü lte k el,
Lzsákfa, családi ház, (1 9 8 8 -9 2 ) tervei
T o ro n y , családi h á z, átalak ítás-b ő v ítés, 1990
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lévők is jól érezzék magukat, megfe
lelő környezet legyen az alkotó mun
kához. Elsőnek a fafaragók háza ké
szült el, majd a nyárikonyha az étke
zővel, egy csőszkunyhó irodának, s
egy mosdóház nyári táborok idejére. A
kovácsmühely és a fazekasműhely
már pénzhiány miatt nem épült meg.
Sajnos a kapcsolat később megsza
kadt, mivel az alkotótelep vezetője fi
gyelmen kívül hagyta véleményemet,
s terveimet, önhatalmúlag alakította a
környezetet s a házakat,
Férjem halála után az Ő épületeit
fejeztem be, a százhalombattai Víz
élettani Laboratórium épületét, majd a
keszthelyi áruházat. Ma sem értem,
hogyan voltam erre képes, hiszen bár
hová mentem, bármit csináltam, min
den az Ő hiányának érzését erősítette.
S ha az épületeken valamit nem az Ő
elképzelése szerint tudtam csak meg
valósítani, kétszeres bukást jelentett
számomra. S otthon is a riadt gyermekszemek vártak; belőlem próbáltak
erőt meríteni.
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B adacsony, s z á llo d a és szabadidőközpont
m odellje é s terve, 1989
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Ebből a szörnyűséges helyzetből
Makovecz Imre húzott ki, aki meghí
vott irodájába dolgozni. A megválto
zott környezet, az alkalmazotti létből
önálló tervezővé válás megélése, s
nem utolsó sorban Makovecz Imre
mindenkire kisugárzó energiája, kariz
mája segített önmagamra találni, a
„változtasd meg élted” fájdalmas, de
szükségszerű parancsának teljesítésé
ben. 1987 óta a MAKONA kisszövet
kezetnél, majd 1991-től a PARALEL
Kft'ben dolgozom. Ez utóbbit Kravár
Ágival alakítottuk meg, mint a MA
KONA egyik egységét.
Szinte jelképnek is tekinthetem,
hogy új életemet egy, a szülőföldemre,
Kőbányára tervezett épülettel kezd
tem. A Szent László tér egyik oldalá
ra, régi iskolám szomszédságába ter
veztem egy lakóházat. Aki ismeri Kő
bányát, tudja, hogy ez a tér az egyik

jeles helye a kerületnek - hála Isten
nek, a kerület rekonstrukciója ezt ki
kerülte. S bár az épület egy meglévő
földszintes épületre épült volna rá, s
ez megkötötte a kezemet, de igyekez
tem, hogy tervemmel alkalmazkodjam
a Lechner Ödön tervezte templom és a
tér hangulatához. Úgy éreztem, hogy
nem lett volna rossz az épület. A ke
rületi főépítész azonban nem támogat
ta tervemet, mert inkább egy előre
gyártott szerkezetből megépíthető
épületet szeretett volna ott látni. Köz
ben az önkormányzati választások el
söpörték az építési Szándékot, így nem
lett semmi a tervből.
Az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium épületével már sikeresebb
voltam, A gimnázium vezetése Óbu
dán kapott egy épületet, egy általános
iskoláét. Ennek átalakításával illetve
bővítésével terveztem meg az iskolát.
A bővítésből az új oktatási szárny
elkészült, azonban az izgalmasabb ré
sze, az aula és a tornaterem nem szintén pénzhiány miatt. A feladat

A lte rn a tív K ö z g az d a sá g i G im názium ,
B u d ap e st, Ó b u d a, 1989-91
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nem csak építészetileg volt izgalmas,
de mint családanyának nagy élmény
volt olyan tanári karral találkozni,
akik számára nem az osztályzat, a
teljesítmény volt a fontos, hanem a vi
lág komplex megismertetése, az önál
ló gondolkodás, a kíváncsiság felkel
tése a diákban.
Egyre többször fordulnak hoz
zánk úgy a megrendelők, hogy a meg
lévő épületeiket bővítsük a szükséges
mértékben, s csináljunk házat az épü
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letből. Ilyen jellegű feladat volt a Fő
városi Ónkormányzat Visegrádi Gyógy
intézetének rekonstrukciója. Hogy
korszerű ellátást tudjanak a betegek
nek adni, szükséges a meglévő terá
piás részlegek bővítése. Az épület jel
lemző példája az elmúlt évtizedek épí
tészeti szemléletének A közel 200 m
hosszú épület valamikor több, egymás
mellé, majd egymással összeépített
épületből jött létre. A különböző ko
rokban épült egységek eltérő megjele-

Fővárosi Ö n k o rm á n y z at V isegrádi
G yógyintézete, G izeltatelep, gyógyszálló
tanulm ányterve, 1992.

nésűek voltak (vannak régi képesla
pok, amelyeken ez jól látható), magu
kon viselték a kor s az építész keze
nyomát. A 70-es évek homlokzatfelú
jítása azonban az egészet egységesí
tette, minden díszt levert, s egy sima,
szürke házat csinált belőle. Minden
jellegzetessége, változatossága eltűnt.

Fővárosi Ö n k o rm á n y z a t V iseg rád i
G y ó g yin tézete, b a ln e o teráp ia i részleg
á talakítása é s b ő v íté se, 1994

A rekonstrukció során szeretnénk mi
nél többet visszaállítani az eredetiből,
illetve újrafogalmazva megjeleníteni,
s a környezetét is rendbe tenni. Első
lépésként egy szolgáltatóházat építet
tünk s egy vendégparkolót. Idén elké
szült a balneoterápia-részleg kialakítá
sának kiviteli terve; remélhetőleg jö

vőre megvalósul. Elkészítettem egy új
épület tanulmánytervét is, mely főleg
külföldiek által igénybevehető szállo
dát foglal magába. Ennek megépülte
nagy lépést jelentene a szanatórium
nak, s nem utolsósorban gazdagítaná
Visegrád jelentőségét, bővítené az ide
genforgalom lehetőségeit.
Egy meglévő épület bővítése volt
a feladatom az agárdi Chemel István
Általános Iskolánál is. A döbbenetesen
sivár épületet már régen kinőtte a gye

rekhad, s a bővítési szándék már régi
keletű. Az első gondolat egy új szárny
megépítése volt, aulával, zsibongók
kal, ám a meglévő épület s az új kö
zötti különbség mindenféleképpen za
varó lett volna. Ezért végül is a meg
lévő épület átalakítása, bővítése, illet
ve a fedélszék újrakészítése és a tető
tér beépítése mellett döntöttünk. Hogy
az eredmény mi lett: barátságosabb,
emberközelibb házat sikerült-e csinál
nom, azon biztosan lehet vitatkozni,
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de hogy fantasztikus közösséggel ta
lálkoztam, az örök élmény számomra.
Tóth István, az iskola igazgatója a ta
nári karral együtt nemcsak a papír
munkára tartott igényt, de megköszön
te a házat is. Hz szinte nagyobb öröm
annál, hogy megépült egy ház, s majd
nem feledteti azt a bosszúságot, amit
afölött érzek, hogy kivitelező nem a
terv szerint készítette el az épületet,
hanem önhatalmúlag változtatott a ter
veken. Ennek ellenére építészeti szán
dékom érvényesült az átalakításban, s
állítólag a legelvetemültebb gyerme
kek is áhítattal közlekednek az épület
ben. Lehet, hogy mégis hatni tudunk
az emberekre az általunk teremtett
környezettel?
Férjem halála után sem szakadt
meg családom kapcsolata a Velemi
Stúdióval. S bár az Ő szerepét termé
szetesen nem tudom betölteni, de talán
segítettem a talpon maradásukat. Te
rületünkön megépítettünk egy szabad
téri színpadot, hogy a táncosoknak is
legyen megfelelő hely. Az idén pedig
elkészült a gatter! Ez az álmunk már

30

nagyon régi. Még 1981-ben vetette fel
Palatkás József, a velemiek „atyja,
hogy ezt meg kellene csinálnunk. A
megépítéséhez azonban pénzen kívül a
hatóságok engedélye is szükséges volt
- ez viszont nem akart megszületni. A
kifogás az volt, hogy zajos, a fűrészpor környezetszennyező, zavarja az

üdülőket, s egyébként sem illik a kör
nyezetbe. Szerencsére az engedélyezé
si eljárást a helyi önkormányzatok
végzik 1990 óta, s így sikerült nekünk
is engedélyt kapnunk. Négy nyári tá
bor kemény munkájának eredménye
ként az idén már 4 m hosszú farönkből
magunk tudunk deszkát vágni! Fan-

A gárd, C h em el István Á ltalán o s Iskola,
a régi á tla p o t é s az áta lak ítás - 1993-94
V elem , kézm űv es tábor,
a g a tte r é pülete é s fog ask erek ei, 1990-94
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Budapest, Rácz-fíirdő felújítás pályázat, I. díj, 1970
Budapest, Margitsziget, Gyógyszálló pályázat, I. díj, 1970
Harkány, Gyógyszálló - pályázat,
megvétel, 1970
Budapest, Delej utcai vérellátó
bővítése, 1970
Budapest, Róbert Károly krt. kórház,
röntgen épület bővítése, 1970
Budapest, VIII. kér. üzletház tanulmányterv, 1971
Budapest, I. Logodi utca 23.
lakóépület - csak terv, az ott álló
ház más terve alapján épült.
Zalakaros, SZOT gyógyüdülő,
adaptálás 1979
Eger, 5000 mJ-es ABC és iparcikk
áruház - tanulmányterv, 1980
Nagykanizsa, vendéglátóipari együttes
-tanulm ányterv, 1980
Debrecen, szőlőfeldolgozó és
palackozó - tanulmányterv, 1980
Budapest, V. Eötvös Loránd u. 1.,
lakóépület-felújítás - terv, 1981
Budapest, V. Képíró u. A., lakóépület
homlokzatfelújítás, 1981
Budapest, V. Képíró u. 6., lakóépület
felújítás, 1982-1993

tasztikus élmény volt! Hiszen nem
csak a házat, de a szerkezet minden
alkatrészét is a fafaragók készítették,
S azonkívül, hogy sikerült elkészíteni,
még egy igen nagy jelentősége van
ennek: felnőtt egy új generáció, akit
ez a közösen készített gatter hozott
össze, s ez fogja Velemhez kötni őket.
így jövőre, amikor a Stúdió húsz éves
fennállását ünnepeli, az öregek, az
alapítók együtt ünnepelhetnek az után
pótlással. S ez legalább olyan fontos,
mint hogy működik a gatter! S elér
hetőnek látszanak további műhelyépítési terveink is: szeretnénk a kosaras, a
kópicfonó társaságnak is egy műhelyt
kialakítani a kovácsműhely és a faze
kasműhely között, valamint a szövő
házat megépíteni. Ehhez persze megintcsak pénz szükséges, de bízunk
benne, hogyha eddig sikerült eljut
nunk, talán a többi is sikerülni fog.

B u d ap e st, T u rista ú t 3 2 , n é g y la k á s o s társash áz
te rv e , 1993.
R ákospalo ta, csa lá d i h áz b ő v íté se, 1994,
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Budapest, V. Kecskeméti u, 13.,
lakóépület-felújítás, terv, 1983
Poroszló, műemlék-parasztház
helyreállítása, 1983
Parádsasvár, SZOT gyermeküdülő,
rekonstrukció - terv, 1984
Velem, szabadtéri konyha, 1984
Betonyp családi házak 1984-85
Haj dúszoboszló, üdülőszövetkezet,
1985-88
Kunszentmárton, malom átalakítása
ifjúsági házzá - terv, 1985
Budapest, Margitsziget, két szállodát
összekötő folyosó - tanulmányterv,
1985
Tiszavárkony, népművészek alkotó
telep e- 1986-tól, befejezetlen
Abádszalók, magtárátalakítás 1986-94
Keszthely, áruház, 1986*89
Budai vár, mesterségek ünnepe látványterv, 1987
Budapest, X. Állomás utca 6.
lakóépület - terv, 1987
Héviz, Bányászüdülő V. jelű épület
átalakítása, 1987
Kőszegpaty, faluház - terv, 1987
Magyar Divatintézet bejárati
kialakítás, 1988

Z sindely ek N yírbátorban
Z sin d ely ek Pctajavesiben
Erdei A n d rá s felvételei
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Torony, családi ház bővítése, 1988-90
Izsákfa, családi ház, 1988-92
Siófok, művelődési ház belső udva
rának lefedése - terv, 1988
Tiszavárkony, Tisza-part beépítése
szabadidőközponttá tanulmányterv, 1988
Velem, szabadtéri színpad, 1988-90
MezŐberény, református templomkert
kerítés, 1988-89
Badacsony, vízparti szálloda tanulmányterv, 1989
Budapest, Óbuda, Alternatív Közgaz
dasági Gimnázium, 1989-1991
Köröstarcsa, hétvégi ház, 1989
Szentkirályszabadj a, népművészek
alkotótelepe - terv, 1989
Velem, gatter, 1990-94
Mágocs, kastély-átalakítás tanulmányterv, 1990
Celldomölk, evangélikus templom,
felújítás, 1991-től, befejezetlen
Kőszegdoroszló, faiuház tanulmányterv, 1991
Szombathely, családi ház átalakítás,
1991
Gyöngyösfalu, családi ház átalakítás,
1991

Ágfalva, Németh László Népi
Akadémia - tanulmányterv Kravár
Ágnessel, 1992
Nagymaros, nyaralóépület átalakítása
panzióvá - terv, 1992
Velemér, parasztház és pajtaépület
átalakítása, felújítása, 1992-től,
befejezetlen
Makó, Maros Áruház, bővítés tanulmányterv, 1992
Fővárosi Önkormányzat Visegrádi
Gyógyintézete - korszerűsítés,
beépítési terv az egész területre,
bővítés új gyógyszállóval,
orvoslakások - 1992-től
Budapest, II. Turista út 32.
négylakásos társasház,
engedélyezési terv, 1993
Agárd, Chemel István Általános
Iskola, bővítés-átalakítás, 1993-94
Pestszenterzsébet, családi ház,
1993-94
Mezőtúr, Holtköröspart, hétvégi ház,
1994
Debrecen, református szeretetotthon,
bővítés - tanulmányterv, 1994
Rákospalota, családi ház átalakítása,
bővítése, 1994

