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A Belváros szívében, a Papnövelde utca 2. szám 

alatt található klasszicista stílusú, Hild által épített 

lakóház Cukor utcai frontján a pincében, egy igen 

nagyméretű – a maga nemében egyedülálló – pék-

kemencét találunk, Pest talán legrégebbi kemencé-

jét. 

 

A ház fő nevezetessége egyébként a Veres Pálné 

utcai földszinti árkádsor helyén 1810-től 1951-ig 

működött Arany Oroszlán gyógyszertár volt. Be-

rendezésének egy részét az államosítást követően 

a Kiscelli Múzeumba vitték. A 2012-es bieder-

meier-kiállítására restaurálták, és kiállították az 

eredeti állapotnak megfelelően. 

 

A Papnövelde utca 2. – a Ráth-ház – természetesen műemlék. A lakók saját erejükből igye-

keznek értékeit megőrizni, amennyire lehetséges, hírt adni róla, és bemutatni az érdeklődők-

nek például a Kulturális Örökség Napjai alkalmából. Rendszeresen látogatják az épületet a 

szervezett városi turisták, többször hírt adott róla a City TV, sőt a Városmesék sorozat egyik 

adása is az épületről és értékeiről szólt. Legutóbb a „Kincses Belvárosi Kalendárium 2014” 

júliusi írásai között szerepelt a társasházunk. 

Az ide látogató vendégek meglepő érdeklődést mutattak a pincében található régi kemence 

iránt. Ez indított bennünket arra, hogy szakemberek bevonásával megpróbáljunk minél többet 

megtudni a különös, titokzatos, igen jó állapotban fennmaradt építményről, mely az épület 

eredeti, barokk kori magjához tartozik. 
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Dr. Oláh András, a Sütőiparosok, Pékek című szaklap felelős szerkesztője szerint a nagymére-

tű, ovális, úgynevezett magyar pékkemence előtti tér volt maga a pékműhely. Többekben fel-

merült a gondolat, hogy nagyon jó lenne a kemence környékén a mára feleslegessé vált pince-

rekeszeket lebontani, és a kemence körüli munkaterületet visszaállítani, ahol egykor a pék-

mester és a segédek dolgoztak. Ezt a munkát – természetesen örökségvédelmi hozzájárulással 

és felügyelettel – el is kezdtük a BBB Alapítvány 2013. évi pályázatán nyert 250 ezer forint-

tal.  

Természetesen ez az összeg nem volt elég terveink megvalósítására, némi átszervezéssel vi-

szont lehetővé vált egy hatalmas takarítást követően a tér kialakítása. Mindenkit meglepett, 

hogy a pincerekeszek milyen érdekes boltozatot takartak. Arra számítottunk, hogy az épület 

másik szárnya alatt található pincéhez hasonló architektúrát, egyszerű dongaboltozatot talá-

lunk. (Ezt a területet (a korábbi óvóhelyet) már rendbetettük, itt alakítottuk ki az Arany 

Oroszlán Klubot a ház közösségi terét.)  

 

Az érdekes, változatos boltívek láttán felmerült bennünk az a gondolat, hogy professzionális 

világítással emeljük ki az architektúrát, illetve magát a nyolcszögletű kemencét, mely annyira 

be volt építve, hogy aki nem tudott róla, a nélkül elment mellette, hogy észrevette volna. (Az 

egyre népszerűbb fotózás lehetőségéről, illetve lehetetlenségéről nem is beszélve.) 
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Természetesen nem adjuk fel a reményt, hogy összegyűjtsünk a pékipari szakemberek és 

egyéb elhivatottak segítségével a korabeli berendezést idéző tárgyakat: vetőlapátokat, dagasz-

tóteknőket és egyéb felszereléseket, hogy az épített örökségünk iránt érdeklődők, illetve a 

városi séták rendszeresen, idelátogató résztvevői számára maradandó élményt tudjunk nyújta-

ni. 

 

Jelen pályázatunk célja tehát – összhangban a 2013. évi BBB pályázatunkkal – a kemen-

cét övező tér további rendbehozatala, bevilágítása annak érdekében, hogy ezt az egye-

dülálló ipartörténeti emléket, a maga teljességében be tudjuk mutatni, illetve később 

elhelyezhessük itt a felajánlott pékipari eszközöket, a pékipar múltját bemutató tabló-

kat.  

 

A költségvetés tartalmazza a bemutatótér falazata csiszolásának és impregnálásának költsége-

it, illetve a bevilágítás tervezési díját, a világító eszközök és szerelés körülbelüli árát. Két vál-

tozatban készítettük el, a szűkített változat támogatását szeretnénk elérni. Ez azt jelenti, hogy 

a nem feltétlenül szükséges munkákat elhalasztjuk, és a világítótestek számát egyelőre felez-

tük. A közepes teljesítményű LED fényforrású lámpatestek korszerűek, már megbízhatók, 

nem szeretnénk elavult technológiára támogatást kérni. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az elnyert támogatás összegét szakemberek munkájának 

kifizetésére, a szükséges anyagok beszerzésére fogjuk fordítani, és amit tudunk, illetve amit 

nem lehet elrontani, azt magunk, a társasház közössége és barátai fogják elvégezni. 

 

A becsült költség (555,629.- Ft) most is meghaladja a pályázaton elnyerhető összeg maximu-

mát, de bízunk további források fellelésének lehetőségében és az összefogás erejében. 
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