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A holnap kiadó építészeti könyvsorozatának idei kötete 
POllAck MIhÁlY életművét ismerteti. (A kiadó bolt-
jaiban karácsonyig féláron kaphatók a sorozat kötetei.) A 
könyvet Bibó István építészettörténész, a 19. század építé-
szetének kutatója írta és Gerle János szerkesztette. A könyv 
Zádor Anna 1960-ban megjelent monográfiájára támasz-
kodik, de részletesen közli az azóta elért kutatási eredmé-
nyeket is. A kötetet bibliográfia, névmutató és angol nyel-
vű összefoglaló egészíti ki. Pollack életműve a mindenki 
által ismert Nemzeti Múzeumon kívül jószerivel ismeret-
len. Ez nemcsak egy szakmai tájékozatlanság következmé-

nye, hiszen mintegy 200 épületének legfeljebb egytizede 
maradt az utókorra többé-kevésbé az eredeti állapotot őrző 
formában, és egy újabb egytized jelentősen átalakítva. A 
töb  bi elpusztult. A ránk maradt klasszicista épületekbe sze-
rencsével, ügyességgel bejutva azonban ennek a korszak-
nak megdöbbentően szép, és valóban alig ismert emlékei 
tárul nak fel, megdöbbentően lepusztult, méltatlan állapot-
ban. Néhány, történelmi szempontból is jelentős Pollack-
épület lépcsőházából mutatunk be jelenkori részle teket; a 
megje lent kötet archív képei természetesen a terve zéskori 
állapotot igyekeznek minél teljesebben bemutatni.

Szemben: a Kossuth Lajos utcai Horváth-ház és aKirály utcai Dlauchy-ház; ezen az oldalon: a Dlauchy-ház, lent a 
Nádor utcai Pollack-ház és a Dorottya utcai Kardetter-ház beső részletei láthatók (A felvételeket Gerle János készítette)
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