
Déry Attila

Ybl Miklós és kora

Építészettörténet                                                             



Ybl Miklós

1814-1891 

1814 Székesfehérvár

1825 Páris, école polytechnique

1832 Pollack Mihály mellett

1836 Koch Henrik mellett

1840 München Bajor Királyi Művészeti 
Akadémia

1841 Itália

1841 Pollack Ágostonnal

1843 Pest, építőmester

1845 gróf Károlyi István megbízása

…
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Ki volt ö?  – Emberi alakja

● Személyisége

● Társadalmi helyzete

● Kapcsolatai

● Amiben különbözött a többiektől

● Miért jogosan példakép? 

● Hogyan viselkedett az átlag?
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Egyedi helyzete

● Unger (Gyula) Emil (1839–1873) 

● Diescher József (1811–1874)

● Frey Lajos (1829–1877) 

● Szkalnitzky Antal (1826–1878)

● Linzbauer István (1838–1880)

● Kolbenheyer Ferenc (1840–1881)

● Bergh Károly (? –1889)

● Weber Antal (1823–1889)
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Egyedi helyzete

● Unger (Gyula) Emil (1839–1873)

●

●

●

●

●

●

●

Lipthay-palota 1869-74
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Egyedi helyzete

●

●

●

● Szkalnitzky Antal (1826–1878)

●

●

●

●

Egyetemi könyvtár 1874
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Egyedi helyzete

●

●

●

●

● Linzbauer István (1838–1880)

●

●

●

Haas-palota 1874-75
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Egyedi helyzete

●

●

●

●

●

●

● Kolbenheyer Ferenc (1840–1881)

●

1. Sebészeti klinika 1872-77
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Egyedi helyzete

●

●

●

●

●

●

●

● Weber Antal (1823–1889)

Vörösvár, Erdődy-kastély 1862-64
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Viszonya kora problémáihoz 

● Ybl üzenetei

● Hollán Ernő

● Magyar Mérnök és Építész Egylet

● Ney Béla (1843–1920)

egyénisége

pályája

munkássága 

közéleti szerepe

● A „korszakhatár” életérzése
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A kor problémái 1. 

● Forma és stílus = hogyan tovább? 

● A klasszicizmus határai 

unalmassá gyakorlat – rutinná váló építészet

a reprezentáció korlátai 

a változó környezet – változó életérzés 

új szerkezetek – új szociális igények 

„Az emeletes háznál nálunk kialakult klasszicista típus – teljes művészi tökélye 
mellett is – szinte egy matematikai egyenlethez hasonlítható, amely a magasság 
és szélesség függvényeként felállítva, számos állandó mellett aránylag kevés 
változót tartalmaz.” (Rados Jenő és Zádor Anna, Klasszicizmus építészete 
Magyarországon. Bp. 1943)

„Kockás papíron minden klasszicista házat fel tudok rajzolni.” (Farkasdy Zoltán)
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A kor problémái 2. 

● A nemzettudat – nemzeti építészet – romantika

● Reformkor = a horizont tudatos szűkítése

● A romantika – korstílussá váló rétegépítészet

● A romantika – életérzéssé váló stílus 

a művészeti ágankénti eltérő kor és jelleg

az első stílus, amivel a társadalom nem azonosul

az építészeti romantika kettősége: gótizáló és félköríves

a magyar építészeti romantika epizód jellege

● A Vigadó – a nemzeti önazonosság érzésének pillanata 

● A romantika rétegstílussá válása  



Déry Attila: Ybl Miklós és kora

013

A kor problémái 3. 

● A „hogyan tovább?” vitái 

Az Akadémia – pályázat 

● A vita három oldala: 

klasszicizmus = építészek többsége 

romantika = szellemi elit 

neoreneszánsz-eklektika = polgárság és politikusok

● A „stílus” fogalma – a formális logikai eszköztár hiánya 

„A’ styl olly művészeti mód, melly által a’ művész a’ természetet képezendő
tárgyait anyagára tökéletesen alkalmazza, azaz képzelőtehetségében ujraszüli és 
szüleményét ügyes kéz gyakorlata által érzékíti.” (Henszlmann Imre: Nézetek az 
1844-ki pesti Műkiállítás iránt. PH 1841 VII. 24. 497.)

“Műveltségünk, iparunk, művészetünk, sőt legnagyobbrészt élet-szokásaink is 
kölcsönvettek. (Kialakult…) a világ styl” (Ney Béla: Magyar építészeti styl. MM és 
ÉE 1871. 97-113.)



Déry Attila: Ybl Miklós és kora

014

A kor problémái 4. 

● A „tektonikus építészet” kérdése 

● Karl Gottlieb Wilhelm Bötticher (1806–1889), Die Tektonik der Hellenen
(Potsdam, /Ferdinand Riegel/ 1843; Berlin, /Ernst & Korn/ 1862, 1873)

● A logikus formálás szempontjai

“Széppé a művet az teszi, hogy alakja, idoma biztosítja érzékeinket 
állékonyságáról.” (Ney Béla: Az építészet művészete. MM és ÉE 1868. 126-187.)

“Lehet-e tagadni, hogy a hídépítész a legegyszerűbb fahíd szerkesztésénél, a 
vasútépítész a legmindennapibb áteresz elrendezése- s megépítésénél oly alakot, 
oly külső megjelenési idomot keres (s legtöbb esetben talál), amely a dolog 
lényegének, s az anyag természetének, melyből műtárgya készül, megfelelő? Ez a 
styl.” (Ney Béla: Magyar építészeti styl. MM és ÉE 1871. 97-113.)

● A barokk kritikája
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A kor problémái 5. 

● Forma és stílus = hogyan tovább? 

● Eklektikus formák – az építészet meghasonlása

a Kiegyezés kettős jellege

a polgári fejlődés ellentmondásai – és ellentmondásos fogadtatása

a polgárság diadalérzete

„…ma már nem csak a kiváltságos osztályok építenek, ma ismét az egész nép 
építkező gazdává leve…. Művészeti kiképzés tekintetében az egyszerű polgár 
lakóháza s a herczegek palotái csak annyiban különböznek egymástól, 
amennyiben a különbség a dolog lényegének megfelelő. – Ily sokoldalú, ily 
mindent magába ölelő építészeti tevékenységet Róma legvirágzóbb kora óta nem 
látott a világ...” (Ney Béla: A XIX. század építészetének általános jellemzése. MM 
és ÉE 1872. 41-46.)

● A polgári öntudat építészeti reprezentációjának ellentmondásai

● A polgári életérzés
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A kor problémái 6. 

● A reneszánsz diadala – ahogyan viszonyultak hozzá

● Az eklektika különlegessége – a szerkezeti logika építészete

Szükségesnek látszik... a modern díszítményi építészet a-b-c-jét, az olasz 
renaissance-t, nem csak egyes palotahomlokzatokon megismerni, hanem a tanár 
felügyelete alatt készítendő aránygyakorlatokon is felhasználni…” (Kauser József, 
Néhány szó az országos mintarajztanoda idei kiállításáról. ÉpIp 1877. 691-700.)

“A viszonylagos és visszaható erők, melyek az építészetnél szerepelnek, a görög 
architráv-stíl és a római boltrendszer formáiban már kifejezést nyertek, ennélfogva 
tehát a modern építészet feladata a az volna, hogy a harmadik szereplő erőnek, 
az abszolut erőnek kifejezésére teremtsen formákat, szóval, hogy egy vas-stylt 
teremtsen.” (Platzer /Palóczy/ Antal: Michel Angelo Buonarroti, mint építész és 
mérnök. MM és ÉE 1875. 435.)

„Az építészet művészeti alakítás-tana, az általános tektonikának van alárendelve, 
helyesebben mondva, abba van beleosztva.” (Berczik Gyula: A jelenkor 
építészetéről. MM és ÉE 1880. 476-483.)
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A kor problémái 7. 

● Az eklektika elutasítása

● A klasszicizmushoz való visszatérés érzése és igénye

A mai eklektikus építészet “…divatcikk lett. Az aesthetikai tisztaság be lett 
szennyezve... A byzanci styl a süllyedés legalantabb, legalsóbb foka lett. A 
klassika összedölt talaján ment végbe az építészeti szépről való fogalomnak egy 
új erjedése.” (Horvath Károly: Oszlopok. ÉpIp 1878. 339-340.)

A „sugárúti házak sivár eklekticizmusa.” (Eduard Kornhoffer: Das Architektur der 
Radialstrasse in Budapest. BU 1880. 251.)

Építészetünk “nem felel meg a nemzet méltósága, ízlése, jelleme 
követelményeinek.” (Sarmasághy Lőrinc: A stil és a modern építészet. KépSz 
1881. 81-84.)

● A díszítés erkölcsi problémái

● A kor építészetében az ÁTMENETISÉG érzése!
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A kor problémái 8. 

● A nemzeti érzés igénye az építészetben

● 1880-as évektől: vita a nemzeti építészet lehetőségéről 

„…a propagandisztikusan is felhasználható magyar nemzeti építészet ki-alakulása, 
a konvencionális eklektika feladásával járhat.” (Tankó Sámuel: A "magyar styl„. 
ÉpIp 1885. 39-40., 49-50.)

● Tisztázandó kérdések: nép, nemzet, haza, nemzetiség

● A „nemzeti formák” keresésének kezdete – a magyar népi díszítőművészet 
kutatása – Huszka József, Malonyai Dezső, Jankó János, Hermann 
Ottó… és a laikus rajongók: Feszty Árpád, Gárdonyi Géza…

● A nemzet származásának kérdése – és magyarázatok eltérő jellege

● A társadalom múlt-értékelésének gondjai 

● A nemesi és a polgári „nép” fogalom – nép és nemzet különbözősége
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Ybl Miklós válaszai…

● A kiábrándultság életérzése

Sei froh, dass du kein Architekt bist!

Az épületek…

● Abszolút formai biztonság

● Fokozatosan fejlesztés

● Önkritika, takarékosság

● Gondos tervezés, gondos kivitel
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Ybl Miklós válaszai…

● Fóti templom (1845–1855)
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Ybl Miklós válaszai…

● A Magyar Tudományos Akadémia épülete (1862–, tetőszerkezet 1874-1875)
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Ybl Miklós válaszai…

● Károlyi-palota (1863-1890)
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Ybl Miklós válaszai…

● Károlyi-palota (1863-1890)
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Ybl Miklós válaszai…

● Festetich-palota (1862–1865)
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Ybl Miklós válaszai…

● A budai Takarékpénztár (1860–1862)
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Ybl Miklós válaszai…

● Régi képviselőház (1866)
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Ybl Miklós válaszai…

● Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Egyesület
(1866, 1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● Bazilika (1847–1905)

Hild József

Ybl Miklós (1867-1891)

Kauser József 
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Ybl Miklós válaszai…

● Ferencvárosi 
plébániatemplom (1867–1879)

Ramboullet, plébániatemplom 
(1865) Anatole de Baudot
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Ybl Miklós válaszai…

● egykori Vámház (1870–1874)
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Ybl Miklós válaszai…

● egykori Vámház (1870–1874)
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Ybl Miklós válaszai…

● Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület (1874–1875)
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Ybl Miklós válaszai…

● Budapest, Degenfeld-Schomburg-
palota (1875–1879)
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Ybl Miklós válaszai…

● Várbazár (1875–1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● Várbazár (1875–1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● Várbazár (1875–1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● Várbazár (1875–1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● budapesti Állami Operaház
(1875–1884 )
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Ybl Miklós válaszai…

● budapesti Állami Operaház
(1875–1884 )
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Ybl Miklós válaszai…

● Ókígyós, Wenckheim-kastély (1875–1879)
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Ybl Miklós válaszai…

● Turai Schossberger-kastély (1883)
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Ybl Miklós válaszai…

● Budai Széchenyi-palota (1883-1884)
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Ybl Miklós főbb munkatársai

● Máltás Hugó

● Schmahl Henrik

● Schikedanz Albert 

● Shannen Ernő

● Györgyi Géza 

● Souheitl Lajos

● Haus Gyula, 

● Medetz Lajos

● Keller Ottó


