
SZÁNTHÓ ANTAL  
építész 

(*1842 Szeged, +1922 Pécs) 
 
 
 

 
Szánthó Antal neves pécsi építész 
1842-ben született Szegeden. Iskolái 
elvégzése után a kor szokása szerint 
külföldi vándorútra indult. 
Olaszországban nagy hatással volt rá 
az itáliai reneszánsz építımővészet, 
melynek hangulata, formavilága a 
legtöbb munkáján nyomon 
követhetı. Mestermunkáját a 
firenzei dóm harangtornyáról 
készítette. Hazatérve Pécsett 
telepedett le. Több gazdag polgári 
család megrendelésére tervezett 
lakóházakat, melyek ma is 
meghatározói a város mediterrán 
hangulatot árasztó városképének. 
Ismert pécsi épületei: a Magyar 
Nemzeti Bank épülete (Apáca u. 6.), 
Vasváry-ház (Ivánkovics István 
munkáját folytatva) Király utca 19., 
kertes lakóház Papnövelde u. 19., 
Vasváry villa (MTA PAB Székház) 
ahol nevét zsolnay kerámia tábla 
örökíti meg. Az épület díszítései és a 
bábos korlátok tükrözik az itáliai 
hangulatot árasztó, ám mégis egyéni 
szánthó-stílust.  
A Ferencesek utca 20. szám alatt álló 
"Szánthó ház"-at a mester a saját 
családjának építette. Érdemes betérni 
az épületbe és megnézni a több mint 
százhúsz éve, beton és acél 
felhasználása nélkül, kıbıl épült 
légiesen könnyő csigalépcsıt.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Szegeden, 1856-ban keltezett  alreáliskolai bizonyítványa  
 



   
 

Vándoréveit Olaszországban töltötte. Mesterremekének fennmaradt részlete, 
 a firenzei dóm harangtornyának építészeti rajza 



 
 

Csigalépcsıház terve 
 

 
 
 
 
Csigalépcsıház a Ferencziek  
utca 20. sz. házban 



Ismert pécsi épületei: 
 

 
 

Vasváry villa, ma: MTA PAB Székház 
www.pte.hu/pab 

 
Az 1884-ben épült Vasváry-villa nemcsak méreteivel, de különleges építészeti megoldásaival is 
kiemelkedik környezetébõl. Itt, Nagyszkókóban az építtetõ Vasváry György az olasz reneszánsz 
stílusában, helyi mesteremberek közremûködésével valósíttatta meg és rendeztette be ezt a villát, 
mely napjainkig is õrzi tulajdonosa ízlését és szándékát. Tervezõje és építõje Szánthó Antal pécsi 
építõmester volt, az épületszobrászati munkák pedig Zsolnay Vilmos gyárában készültek. Ha délrõl 
közelítjük meg az épületet, azonnal szembetûnnek a jellegzetes dombormővek, vagy az évszakokat 
ábrázoló alkotások. A ma látható épület a XIX. század vége óta több átalakításon esett át. 

Füzes János 
Forrás: http://www.peh.hu/printer.php?id=2076 

 
 
 
 
 

 
 

Vasváry ház - a Király utcai kora eklektikus stílusú ház 1870 körül,  
Ivánkovics István majd Szánthó Antal vezetésével épült 

http://www.deldunantul.hu/zsolnay/pecs/vashaz.htm 
 



 
 

Ferencziek (ma: Ferencesek) u. 20. „Szánthó ház”  
Épült: 1884 

 
 

 

 
 

Ferencesek utcájának egyik legszebb épülete napjainkban 
 
 
 
 



 
- Magyar Nemzeti Bank épülete - Apáca u. 6.  
- Perczel u. 15. (Boltív köz 5.) 1878. 
- Papnövelde (egy ideig Kulich Gyula) u. 19. 
 

 



 
 

A családi sírboltot is valószínőleg Szánthó Antal tervezte 
 
 
 

 
 

A Szánthó-sírbolt a Pécsi Köztemetıben 
 


