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Divat volt valaha a képes újságoknál, hogy 
poszterminőségben adtak közre egy-egy fel-
vételt, rendszerint valamely sztárról (akkor 
még így hívták a celebeket). Ezt a hagyo-
mányt újítjuk fel most, a magunk nyelvén 
fogalmazva persze: Sebestyén László felvé-
teleivel. Fadobozos, lábon álló, fekete-fehér 
felvételekre alkalmas „Klösz”-kamerájával 
a pazar pesti és budai paloták udvarait 
örökítette meg. 
VII., Kazinczy utca 12. A Szimpla Kertmozi 
szomszédságában álló kétemeletes ház az 
utca felől későklasszicista képet mutat. A 
napjainkban „a Kultúra utcája” névvel is 
büszkélkedő útvonal a 18. század közepén 
kertek között jött létre. A házhely alakja az 
eltelt 175 év alatt mit sem változott. 1841-
ben Pollack Mihály (1773–1855), a Nem-
zeti Múzeum tervezője Bornhauser Antal 
lakatosmester megbízásából építette körül 
ma is látható formájára. Ekkor már állt a te-
lek udvari fertályának végében egymással 
szemben egy kétszer kétlakásos, alápincé-
zett, földszintes házrészlet. Pollack lezárta 
a telket a Síp utca felől, a beépítést kihozta 
a korabeli Nagy Kereszt utcáig, ezzel kiala-
kult a mérhetetlenül hosszú téglány alakú 
udvar. 1859 nyarán Pfligler Ignác és neje 
vásárolta meg az ingatlant. Az új tulajdo-
nos négy év múlva lebontatta „régóta álló 
földszintes épületét”, és új emeletes házat 
húzatott fel az utca felé Limburszky Jó-
zsef építőmesterrel, aki követte a Pollack 
által két évtizeddel korábban tervezett 3 + 
1 + 3 osztású homlokzati kiosztást. Pflig-
ler 1871-ben Buzzi Bódoggal (1829–1875) 
egy újabb szintet tetet épületére, amely így 
kívülről nagyképű kétemeletes bérházzá 
vált, miközben az udvari szárnyból négy 
ablaktengely után elfogy a második eme-
let, és szerényen leapad egyemeletesre. 
Ez az ellentmondásos térképzés, a magá-
val ragadóan kaotikus berendezésű udvar 
egyszerre kizárja és folytatja a nyüzsgő, 
zsibongó utca hangulatát, és hosszú ideig 
fogva tartja a betérőt. (H. V.) ●
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