
YBL MIKLÓS
1814. április 6-án született Székesfehérváron Ybl Miklós, a XIX. század egyik 
legnagyobb magyar építésze, az Operaház és a Szent István Bazilika tervezője, a 
neoreneszánsz építészeti stílus meghonosítója.

Ybl Bécsben tanult a Polytechnikai Intézetben, majd a magyar klasszicista 
építészet egyik nagymestere, Pollack Mihály műhelyében inaskodott, ezt 
követően pedig Koch Henrik építészirodájában dolgozott. 1840-ben beiratkozott 
a müncheni Királyi Művészeti Akadémiára, majd itáliai tanulmányútja után 1841 
végén Pesten telepedett le és Pollack Mihály fiával, Ágostonnal Építészeti 
Intézetet nyitott. Egyik közös munkájuk volt a Vas megyei Ikerváron a Batthyány-
kastély átépítése.

Később Ybl a Károlyiak családi építészeként néhány évig Fóton élt, ekkor tervezte a Károlyiak fóti és 
radványi kastélyát, valamint a kaplonyi és fóti templomot. Szintén a Károlyi család számára Ybl tervei 
alapján készült el az 1870-es években a parádfürdői kastély, az 1880-as évek elején pedig a parádsasvári 
kastély valamint a parádfürdői Cifra Istálló.

1851-ben feleségült vett egy grazi születésű nevelőnőt, Lafite Franciska-Idát, akivel visszaköltözött 
Pestre, és hamarosan a város legkedveltebb építésze lett. Nevéhez fűződik többek között a Képviselőház, 
mely ma az Olasz Intézetnek ad otthont, a Nemzeti Múzeum mögötti Károlyi- és Festetics-paloták, a 
Fővámház, azaz a mai Corvinus Egyetem épülete és a Várkert Bazár. Hild József szakmai örököseként 
1867-ben ő folytatta a Szent István-bazilika építését, és a Hatvani utcai Cziráky-palota átépítését. 

1873-ban a budapesti Operaház megtervezésére 
nemzetközi pályázatot írtak ki, melynek nyertese Ybl 
lett. Az építkezés 1875 októberében kezdődött és 
1884. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit a királyi 
család jelenlétében az Operaház, melyet Európa egyik 
legszebb épületeként tartanak számon. 

Életének alkonyán a budavári királyi palota újjáépítésén 
dolgozott, ő tervezte a krisztinavárosi szárnyat és a 
nagy udvart, a munkát azonban nem tudta befejezni. 
1882-ben megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét, 
1885. június 21-én pedig a király a főrendiház tagjává 
nevezte ki. 
Ybl Miklós 1891. január 22-én halt meg. 
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