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Mindenekelőtt köszönetünket szeretnénk kifejezni a „Budapest Bank Budapestért” Alapít-

ványnak az elnyert 250 ezer forintos támogatásért, mely megalapozta elképzeléseink megva-

lósítását.  

 

A Belváros közepén álló patinás 

Ráth-ház egyre jobban ismertté 

válik nemcsak a környéken élők 

számára, hanem a Kulturális 

Örökség Napjainak és a szervezett 

városnéző sétáknak köszönhetően 

egyre szélesebb körben. Például a 

Budapest Beyond Sightseeing cég 

(www.beyondbudapest.hu) rend-

szeresen bemutatja kisebb-nagyobb csoportoknak az épületet, az egykori Arany Oroszlán pa-

tikát, és most már az egyedülálló ipari műemlék pékkemencét is. Ez utóbbi esetében nagyon 

kellemetlen, hogy nincs elegendő hely az építmény körül, így látványa nem érvényesülhet 

megfelelően, illetve fényképezhetetlen a szűk folyosó miatt.  

   

A fentiek okán így a pályázatban kitűzött célunk az épület pincéjében található barokk kori 

kemence bemutatását lehetővé tevő tér és egy ott elhelyezett, a korabeli pékművességet bemu-

tató kiállítás megvalósítása lett. 

 

Társasházunk műemlék, így min-

den változtatást, beavatkozást 

egyeztetünk Vinkovits Zsuzsan-

nával az épület műemléki felü-

gyelőjével. A helyszíni szemle 

során megállapítást nyert, hogy 

az egykori pékműhely helyére 

épült pincerekeszek elbonthatók, 

mert statikai feladatuk nincs, hiá-

nyuk nem veszélyezteti az épület 

állékonyságát. (Az örökségvédelmi hatósági engedélyt a melléklet tartalmazza. 

http://www.beyondbudapest.hu/
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A korábban tűzifa, illetve lomok tárolására használt pince-

rekeszek nagy része ma már használaton kívül van, mert a 

lakók nem fával, szénnel fűtenek, illetve a tulajdonosok jó 

része nem a házban lakik, csak az irodája található itt, 

vagy kiadja az ingatlanát. Egyeztetés után a még haszná-

latban lévő pincerekeszek tartalmát így a pince másik ré-

szén helyeztük el, a nem használtakat pedig egy kiterjedt 

lomtalanítás keretében egyelőre két konténerrel, szakcég-

gel elszállíttattuk. 

 

A mi szerepünk ekkor csak az volt, hogy felügyeljük, nem 

kerül-e elő valami „érték”. Előkerült. A valamikor a ház-

ban dolgozó Pivarcsi Fülöp szabómester megtalált papírja-

it, szövetminta gyűjteményét átadtuk egy a Hadtörténeti 

Múzeumban dolgozó textilrestaurátornak.  

 

Itt szeretném megjegyezni, hogy a munka megtervezésé-

ben – kellő tapasztalat, gyakorlat híján – nem számoltunk 

ezekkel a költségekkel. Számot vetve azzal, hogy így a 

tervezett 650 ezer forint helyett elnyert 250 ezer forint 

semmiképp nem lesz 

elegendő elképzelése-

ink megvalósítására, 

úgy döntöttünk, hogy 

amit tudunk, saját ma-

gunk végzünk el. Esz-

közöket vásároltunk, illetve amit tudtunk, kölcsön kértünk 

vagy kölcsönöztünk, embereket toboroztunk, és hozzálát-

tunk a munkálatokhoz.  

 

A Papnövelde utca 2. sz. társasházban jórészt nem kétkezi 

munkából élők, hanem inkább értelmiségiek laknak életvi-
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telszerűen, ezért azt találtuk ki, hogy „kikapcsolódásként”, aki tud, önkéntesként vegyen részt 

a takarítási, bontási, helyreállítási, fizikai munkákban. 

 

A tervezési munkát, a konténerszállítást, az egészségre káros hulladékok kihordását nem lehe-

tett az önkéntesekre bízni, ezeket a munkákat szakemberekkel végeztettük el. A kényszer 

szülte elgondolásunk bevált, jó 

hangulatú együttdolgozások kere-

tében megtanulták a résztvevők 

tisztelni, becsülni egymást, és 

talán azokat is, akik nap mint nap 

nehéz fizikai munkát végeznek. 

A megtisztított terepen együtt 

dolgozott diák, jogász, galériatu-

lajdonos, irodalmár, profi fotós, 

megfordult itt autóbuszvezető és 

angoltanár, sőt az épület értékei 

iránt érdeklődő társasházkezelő is. Külön érdekesség, hogy mindig pont annyian voltunk, 

ahányan egyszerre, hatékonyan, egymás zavarása nélkül tudtuk végezni a munkát. 

 

Külön köszönetet mondunk a Budapest Beyond Sightseeing városnéző sétákat szervező cég-

nek, hogy biztosította az itt dolgozók étellel, itallal (pizza, üdítő) való ellátását. Az étkezésre, 

pihenésre, a résztvevők közti beszélgetésekre a ház másik pinceszárnyában korábban kialakí-

tott, Arany Oroszlán Klubnak (http://oroszlanklub.com) elnevezett közösségi térben került 

sor. 

 

Kitűnt, hogy a pincerekeszek le-

bontása során kialakult tágas tér – 

mely a pékszövetség szakemberei 

szerint egykor a péküzem területe 

volt – teljesen eltérő boltozatú, az 

épület másik barokk magját képe-

ző túloldali épületszárny dongabol-

tozatos terméhez képest. 

http://oroszlanklub.com/
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A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a sikeres pályázaton elnyert összeg lehetővé 

tette, hogy elindítsuk a barokk kori kemencét kiszolgáló egykori péküzem múzeum jellegű 

bemutatásának munkálatait. Az igényeltnél kevesebb pénzből – némi összefogással – azt tud-

tuk megvalósítani, hogy az idelátogatók most már tágas, áttekinthető térben élhetik át ennek a 

különleges, az épület tervezője, Hild József által – vélhetően praktikus okokból – el nem bon-

tott ódon kemencének, illetve a reményeink szerint a későbbiekben itt megidézendő egykori 

pékségnek a hangulatát. 

 

Munkánkat a falazat rendbehozatalával és – nagy álmunk – az architektúrát professzionálisan 

kiemelő világítás kialakításával, illetve természetesen az így létrejött terem berendezésével 

szeretnénk folytatni. 

 

Tevékenységünket a Társasház honlapján (http://papnovelde2.hu/) és a Társasházban létreho-

zott Arany Oroszlán Klub weboldalán (http://oroszlanklub.com/) publikáljuk. A közelmúltban 

a közös képviselő bemutatta az épületet és természetesen a kemencét is a City TV „Városme-

sék” műsorában. Cikkünk jelent meg a Kincses Belváros Kalendáriuma 2014. évi kiadványá-

ban a Ráth-házról és értékeiről.   

 

 

 

Ismételt köszönettel: 

 

Jeney Attila 

 

 

 

Budapest, 2014. február 19.  

http://papnovelde2.hu/
http://oroszlanklub.com/

