
















Ybl Miklós a 19. század legnagyobb magyar 
építésze, a historizmus jeles képviselője. Nevéhez 
fűződnek olyan világhírű magyar épületek, mint 
az Operaház, Szent István Bazilika, Várkert Bazár. 
Korai épületeit a romantika jegyei jellemzik, 
később neo-reneszánsz stílusban alkotott.

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója, az „Ybl 
Bicentenáriumi Emlékév” programsorozatára 
készülve a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar hallgatói iskolájuk névadó mesterének és 
egykori vizsgabiztosának épületeit dolgozták fel 
különböző technikákkal. Az itt kiállított válogatás 
ennek a munkának egy része.

Miklós Ybl (1814-1891) was  a Hungarian 
architect of the 19. century, one of the greatest 
represenentatives of Historicism. His name is 
associated with world famous buildings such as 
the Hungarian National Opera, Saint Stephen’s 
Basilica, Várkert Bazaar. His early buildings were 
built in a Romantic style, his later works can be 
characterised mainly Neo-Renaissance.

Preparing for the series of events organised in 
2014, the 200th anniversary of his birthday called 
„Ybl Bicentenáriumi Emlékév” the students of 
the Szent István University Ybl Miklós Faculty 
of Architecture and Civil Engineering recreated 
the works of the master architect and former 
examiner teacher of their institute. A selection 
of this collection is presented on this exhibition.
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Kedves Egybegyűltek! 

Egy termetes és szép arcú, de mogorva tekintetű férfiú nagyon mérgesen baktat át a Kálvin 

téren. Most jött a Két Nyúl és a Csillag utca sarkáról a kollégája és bizalmasa, Ney Béla 

tervezte bérházból, amelynek első emeletén kaptak helyet a Magyar Mérnök és Építész 

Egylet helyiségei. Megint nagyon felbosszantották a kollégák torzsalkodásai. Mindig 

civakodnak a munkákon és a fizetségen. Szidják a megbízókat. Hogy fogalmuk sincs az 

építészetről, de persze mindenbe beleszólnak. Hát, ebben persze lehet valami igazuk. De a 

kollégák őt sem kímélik. Érezte, hogy a háta mögött néhányan piszkálták. Ahogy megy át a 

téren, nem is támaszkodik elegáns sétabotjára, hanem lépésenként rásuhint egy-egy 

kockakőre, mintha a Kálvin tér összes kockaköve egy-egy neveletlen kolléga lenne. Fusson, 

akinek kedves az élete. Balra tekint, a Kecskeméti utca elején álló, általa tervezett házra, 

Geist Gáspár bérházára, s az Országút felőli oldalon mellette magasodó házra, az üveges 

mester, Róth Zsigmond házára. Azt is ő tervezte, meg már ennek a Róthnak az első házát is, 

odébb, szintén az Országúton. A térre néző kávéházból hangos zene szól. A téren palánkkal 

elkerített részt kell kikerülnie. A férfi jól tudja, mit takar a palánk, hiszen az ott épülő 

szökőkút, a Danubius-kút építészeti megformálása is az ő munkája. Jobbra felpillant a Hazai 

Takarékpénztár szintén maga tervezte bérházára. Belép az impozáns kapun, felmegy az 

öntöttvas oszlopokon álló, ívelt karú főlépcsőn és becsönget a harmadikon saját lakásába. A 

cseléd nyit ajtót, udvariasan meghajol, de már iszkol is. A belépő férfi arckifejezését látva 

már tudja, hogy most jobb meg se szólalni. Az egyletbűl gyütt a nagyságos úr – gondolja 

magában a cseléd - és a mérnök urak má megin jól felbosszantották. A háziak mind 

igyekeznek láthatatlanná válni. A férfiú erőteljes léptekkel bemegy az úri szobába és leül 

kedves harmóniumához. Játszani kezd. Arcvonásai a zene hangjaitól fokozatosan 

meglágyulnak, felenged, kezd visszatérni csillogó, tréfálkozásra kész tekintete. Lassanként a 

családtagok is előmerészkednek. A férfiú a visszanyert békességtől kissé elálmosodik. 

Álmot lát. A mestere által tervezett Nemzeti Múzeum épületében valami történik. Az 

előcsarnokból nyíló boltozatos térben sokadalom van. Visszagondol arra, amikor müncheni 

tanulmányai idején mestere kérésére ő rajzolta meg és küldte Pestre a díszterem és a kupola 

díszítőfestésének terveit. Aztán meg arra gondol, amikor nem is olyan régen, még a 

koronázás előtt, ő tervezte meg a díszterem átalakítását, hogy ott lehessen tartani a 

főrendiház üléseit. A kupola-csarnokból meg előcsarnokot kellett csinálni, s megoldani, hogy 

ott legyen a ruhatár. Ráadásul a főlépcsőházat is jelentősen át kellett alakítani, mert nem 

volt elég díszes a főrendeknek. Vajon mit szólna mindehhez szeretve tisztelt mestere? 

De mit keres itt ez a sok nép? A főlépcsőhöz vezető boltozatos térben három darab 

háromszög alapú fekete hasábot lát, amelyek oldalába itt-ott lyukakat vágtak, s az emberek 

azokon kukucskálnak befelé. A hasábokból fény szűrődik ki. A férfiú kivárja sorát, hogy 

odaférjen és ő is benéz egy lyukon. Várjunk csak! Mi is ez? Hiszen ez a fóti templom 

makettje. Amott meg a kecskeméti evangélikusoké, meg az ikervári Batthány-kastély. A 

másik hasábban meg mintha egy építészeti mintakönyv ábrái lennének megépítve fából: 



ablakkeretezés, csigalépcső, poroszsüveg boltozat, bábos korlát. Körülnéz. Fiatalok állják 

körül furcsa, szokatlan öltözetekben, s nem csak legények, de bájos leányarcok is néznek 

vissza rá. Egyformán meg vannak lepve: a csokornyakkendős, felöltős, sétapálcás öregúr és a 

fiatalok. A férfi betűzi a hasábokon látható feliratokat: Készítették a... Szent…István… – eddig 

rendben, ez ismerős - …Egyetem,… nofene, ilyen is van? Így nevezték volna el a pesti 

egyetemet vagy van több is? De lássuk csak tovább:... Ybl Miklós – márpedig ez én lennék 

…Építéstudományi Kara…oktatói és hallgatói. 

Hogy mik vannak? 

A kiállítást létrehozó hallgatóknak és oktatóknak szívből gratulál 

Budapest, 2014. október 28-án  

Ritoók Pál 

gyűjteményvezető 

Forster Központ 

Magyar Építészeti Múzeum 

 

 



Ybl Miklós a 19. század legnagyobb magyar 
építésze, a historizmus jeles képviselője. Nevéhez 
fűződnek olyan világhírű magyar épületek, mint 
az Operaház, Szent István Bazilika, Várkert Bazár. 
Korai épületeit a romantika jegyei jellemzik, 
később neo-reneszánsz stílusban alkotott.

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója, az „Ybl 
Bicentenáriumi Emlékév” programsorozatára 
készülve a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi 
Kar hallgatói iskolájuk névadó mesterének és 
egykori vizsgabiztosának épületeit dolgozták fel 
különböző technikákkal. Az itt kiállított válogatás 
ennek a munkának egy része.

Miklós Ybl (1814-1891) was  a Hungarian 
architect of the 19. century, one of the greatest 
represenentatives of Historicism. His name is 
associated with world famous buildings such as 
the Hungarian National Opera, Saint Stephen’s 
Basilica, Várkert Bazaar. His early buildings were 
built in a Romantic style, his later works can be 
characterised mainly Neo-Renaissance.

Preparing for the series of events organised in 
2014, the 200th anniversary of his birthday called 
„Ybl Bicentenáriumi Emlékév” the students of 
the Szent István University Ybl Miklós Faculty 
of Architecture and Civil Engineering recreated 
the works of the master architect and former 
examiner teacher of their institute. A selection 
of this collection is presented on this exhibition.
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Dr. Kenyeres István c. egyetemi docens Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója

A kiállítást megnyitja: 
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2015 márciusáig a Könyvtár nyitva tartási idejében

YBL MIKLÓS ÉPÜLETEIT BEMUTATÓ MAKETTKIÁLLÍTÁS 

5 www.vktapolca.hu  5 www.ybl.hu f www.facebook.com/yblepiteszmernokiintezet



Budapest Főváros Levéltára tisztelettel meghívja Önt az  
 

Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig
  

című kiállításának megnyitójára és a kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet bemutatójára

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára – Gárdonyi Albert terem, 1139 Budapest, Teve utca 3–5.
Időpont: 2014. november 27., 15.00

Köszöntőt mond Haraszti Viktor főigazgató-helyettes, Budapest Főváros Levéltára
A kiállítást megnyitja Krähling János tanszékvezető , BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
A kötetet bemutatja Sisa József  intézeti igazgató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

egyetemi docens



Krähling János kiállítás-megnyitója  

Budapest Főváros Levéltára, Gárdonyi Terem 2014. november 27. 

Tisztelt Érdeklődő Közönség! Hölgyeim és Uraim! 

Ybl Miklós születésének bicentenáriuma 2014-ben ismét reflektorfénybe emelte 

a magyar építészet legjelentősebb alakját. 

Budapest Főváros Levéltára, valamint a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke 

közösen, az immár egy évtizedre visszatekintő együttműködése újabb 

állomásaként kiállítással és tanulmánykötettel emlékezik meg a magyar 

historizmus legnagyobb építészéről. E sikeres együttműködésre is visszatekintve 

örömmel vállaltam el Kenyeres István főigazgató úr felkérését a kiállítás 

megnyitására. 

A kiállítás és a tanulmánykötet tervezésekor felmerült a kérdés, hogy vajon tud-

e a szakma az 1991-es nagy életmű kiállítás és katalógus után, továbbá az azóta 

megjelent forrásközlések, pl. a Gerle-Marótzy-féle dokumentum-kötet, az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének historizmus-

kötete és számos kutatási publikáció után ismét jelentős új eredményeket 

felmutatni az Ybl-kutatásban. Nyilvánvalóan tud, de további kérdés, hogy 

milyen új megközelítésben?  

Ennek fontos eseménye volt a Művészettörténeti Intézet, a Levéltár, a Tanszék, 

valamint a Forster Központ–Építészeti Múzeummal valamint a Hild–Ybl 

Alapítvánnyal közösen rendezett tudományos konferencia. 2014. április 8-9-én.  

A kiállítás koncepciója is ebben a vonulatba illeszkedik. A tablók a kutatók és a 

nagyközönség által is ismert tervek bemutatásán, az újabban feltárt forrásértékű 

művek közreadásán, az építészettörténeti elemzésen és összefoglaláson, 

újraértelmezésen túl – az életmű egy részének különleges feldolgozására 

vállalkoznak. Budapest lenyűgöző historizáló építészeti világából egy városrész 

– Ybl kései lakhelyének környezete - fejlődésébe ágyazva mutatják be a mester 



kiválasztott alkotásait. A mai Kálvin tér – az egykori Kecskeméti kapu és a 

környező városfal illetve az arra fűződő új utcák – a középkori falait kinövő 

terjeszkedő város, a kialakuló Józsefváros arculatváltozásának fontos 19. századi 

területe. Az Unger-háztól a Dlauchy-házig és a múzeum mögötti palotanegyedig 

terjedő terület rendkívül gazdag építészeti anyagában a feladatok nagy 

változatossága figyelhető meg: az egyszerű városi kisarchitektúra (Danubius-

kút) a hagyományosnak mondható, de megújított palota-, bérház-, üzletház 

típusok mellett lovarda, tornacsarnok, képviselőház és parlamenti – ülésteremig 

– kellően bizonyítva Ybl nagyszerű tervezői vénáját.. 

A választott terület kiválóan alkalmas arra is, hogy bemutassa Ybl stílusának 

változását a romantikus formálástól a francia és reneszánszon át az itáliai 

ihletésű neoreneszánsz életerőt sugárzó világáig. Alkalmas arra, hogy bemutassa 

a hagyományos városi palotaépület használatának differenciálódását, a korszerű 

szerkezetek alkalmazását, a harmonikus arányokon belül maradó léptékváltást. 

A szűkebb városépítészeti terület mélyebb megismerésének igénye – akár a 

manapság gyakran emlegetett „promenadológiai” feltárulása - sokat 

gazdagodhat az itt bemutatott Ybl-forrásokkal és azok értelmezésével. 

A kiállítás új metodikai eleme, újdonsága a kontextusba helyezés. Kiemelendő a 

kiállítás kurátorainak koncepciója és a tervező grafikai munkája, amellyel a 

bemutatott emlékeket koherens térbeli, morfológiai és kronológiai rendszerben 

is összegzi (ezek külön tablókon is láthatók). Ezáltal a legszélesebb közönség 

számára teszi könnyebben befogadhatóvá és értelmezhetővé az anyagot. A 

bemutatásra szánt Ybl-épületek kapcsán ennek különös jelentősége van, mert új 

szemléletet, új kutatási irányokat nyit fel, és a mai széttagolt műemlékvédelmi 

szervezetben a helyét kereső, vagy a helyéért küzdő műemlékvédelmi 

háttérkutatások számára is fontos új nézőpontokkal szolgál. A kontextusba 

helyezést itt a forrásdokumentumokkal bemutatott épületek térbeli – 

morfológiai, valamint időbeli: várostörténeti, társadalomtörténeti és abszolút 

kronológiai feltárása jelenti. A II. világháborúban jelentős pusztulásnak kitett 

terület műemléki értékelése és az akkor meghozott súlyos döntések alapvetően 



befolyásolták Ybl épületeinek sorsát, és szolgálnak tanulságul – hasonló 

döntések hibáinak elkerülésére.  

A kiállítás emeleti része az Ybl-kutatás, de mondhatjuk, a magyar 

építészettörténet kutatás közelmúltban elhunyt két mértékadó kutatójának 

emléke előtt is tiszteleg. 

Gerle János 2012-ben, 65 éves korában hunyt el. Fő kutatási területe volt a 

magyar 20. századforduló építészetének kutatása – e témában írt alapvető 

korpusza ma is kiindulás minden kutató számára; de talán kevesen tudják, hogy 

az 1980-as évektől ő rendszerezte először Ybl itt őrzött tervrajzait, és 

meghatározó szerepe volt a Holnap kiadó Ybl-kötetének létrehozásában. 

Vadas Ferenc művészettörténész, 2010-ben, életének 52. évében hunyt el. 

Budapest 19-20. századi történetének, különösen a századforduló építészetének 

elkötelezett és alapos kutatója volt; Ybl művei vonatkozásában számos 

alapkutatást végzett el, és Hild-Ybl Alapítvánnyal az 1991-es életmű kiállítás 

létrehozásában is meghatározó szerepet vállalt. 

Huszonhárom évvel ezelőtt sajnálattal említette Zádor Anna, hogy Ybl alkotásai 

”nem élnek a kulturális emlékezetben, nem élő részei annak a társadalmi 

tudatnak, amely egyes kiválasztott alkotóira büszkeséggel és hűséggel 

emlékezik.” Örömmel, de nem elbizakodottsággal állíthatjuk, hogy ez a kép 

azóta számottevően meg változott, és ezt a változást erősíti ez a kiállítás is. 

Dicséret illeti a kiállítás kurátorait, Hídvégi Violettát és Marótzy Katalint 

gondos munkájukért, a források új értelmezést segítő koncepciójukért, valamint 

a kiállítás tervezőjét, Halmos Balázst a nagyszerű designért.  

A kiállítást ezennel megnyitom. 
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