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A mészkövet a középkor folyamán mind nyers, mind pedig kiégetett formában 

széles körben alkalmazták. Az építőiparban előbbi építőanyagként, utóbbi 

pedig kötőanyagként került felhasználásra. 

Maga a mész az építkezések egyik legfontosabb, már évezredek óta 

használt alapanyaga, amelyet mind a mai napig óriási mennyiségben állítanak 

elő. Sikerét különleges tulajdonságának köszönheti: a mészkő nagyjából 1000 

Celsius fokon történő hevítés hatására − miközben az eltávozó széndioxiddal 

tömegének nagyjából a felét is elveszíti − égetett mésszé alakul át. Az égetett 

meszet vízzel keverve kapjuk meg az oltott meszet, amely képes arra, hogy a 

levegő széndioxid-tartalmát megkötve visszaalakuljon a kiindulási anyaggá és 

megszilárduljon. Ez a jellemzője pedig alkalmassá teszi, hogy homokkal vagy 

más anyaggal keverve az épületek köveit szilárdan egymáshoz rögzítse. A 

mészkő e speciális képessége már az ókortól ismert. 

A magyarországi mészégetést, azaz az égetett mész előállítását egészen a 

modern korig jelentős részben a parasztság végezte; általában egyfajta 

jövedelemkiegészítő forrásként szolgált számára az elsődleges földművelő 

tevékenység mellett. A magyar falusi lakosság mészégetése a 20. századig élő 

gyakorlat volt. Így érthető, hogy a mészégető mesterségnek jelentős néprajzi 

szakirodalma van, a szakma bemutatását, a mészégetők szokásait, életmódját 

és jövedelmi viszonyait részben szóbeli források alapján vázolhatták fel a téma 

kutatói.1 

                                                
 A tanulmány elkészítését az OTKA PD 78132 számú pályázata támogatta. 
1 BAKÓ Ferenc: Mészégető kunyhók a Bükk hegységben. Bp., 1968. (A Néprajzi Múzeum füzetei 

35.); Kecskés József: Az ugodi mészégetés. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok III. 
Szerk. ÉRI István, FODOR Zsuzsa et al. Veszprém, 1976. 87-98; GÖRCSÖS Mihály: Népi mészégetés 
Debrődön. Honismeret 7, 1979, 5-6. sz. 103-107; VIGA Gyula: A Bükk-hegység szlovák 
meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre. Ethnographia, 91, 1980, 252-258; Kardalus János: A 
homoródalmási mészégetés. In: Népismereti dolgozatok. Szerk. KÓS Károly – FARAGÓ József. 
Bukarest, 1980. 64-74; UŐ: Mészégetés Csíkszentdomokoson. Művelődés 34, 1981, 8-9. sz. 58-60; 
MOLNÁR Ágnes: Az égetett mész értékesítése Aggteleken. Hermann Ottó Múzeum közleményei 21, 
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E kutatások alapján részletes képet kaphatunk a mészégetés különféle 

munkafolyamatairól is, mégpedig úgy, hogy az egyes országrészek között az 

ebből a szempontból fennálló különbségeket is elég jól ismerjük. 

Természetesen a munka alapmozzanatait tekintve e különbségek elenyészőek, 

a kemencék megrakása, fűtése, sőt az égetett mész eladása (kisebb 

eltérésekkel, mint például a boksa mérete, vagy fűtési ideje, esetleg a tüzelésre 

használt fa fajtája közötti különbségek) gyakorlatilag ugyanolyan metódus 

szerint történt.  

Feltűnő ugyanakkor, hogy a mészégetés korábbi évszázadairól – és ez 

hatványozottan igaz a középkorra – a szakirodalom néhány kivételtől 

eltekintve szemérmesen hallgat. A középkori mészégetés kutatásának helyzetét 

jelzi, hogy míg például a középkori építőipar munkaszervezetével, vagy a 

kőfaragók tevékenységével kapcsolatosan néhány jelentős dolgozat, sőt 

monográfia is született, addig a mészégetésről ezek a művek csak elvétve 

tartalmaznak információkat.2 

A hiányosságra azért részben magyarázatot ad, hogy mészégetésre 

vonatkozó Mohács előtti adataink meglehetősen szórványosak, részletesebb 

írásos emlékek a témára vonatkozóan csak a koraújkorból maradtak fenn. 

Mindezek mellett mégis feltételezhető, hogy – tekintve a népi mészégetés 

archaikus jellegét – a középkori mészégetők többé-kevésbé hasonló 

technikákkal és szerszámokkal dolgozhattak, mint modern kori társaik, azaz a 

munkafolyamatok alapvetően nem változtak az évszázadok folyamán. Így a 

katlan kiásása, a mészkődarabok kör vagy négyszög alaprajzban és 

boltozatszerűen történő egymásra halmozása, annak esetlegesen sárral történő 

                                                                                                                    
1983, 132-138; SERES András: Mészégetés az Észak-Persány hegységben és környékén. 
Művelődés 36, 1983, 2. sz., 28-30; BÓDIS Ilona: Mészégetés Aggteleken. Szülőföldünk 13, 1988, 9-

10; PACSUNÉ FODOR Sára: A Palotai meszesek. Várpalota, 1995; RAYMAN János: Adatok a pécsi 
mészégetés történetéhez. Az első pécsi mész- és gőztéglagyár. Pécsi Szemle 8, 2005, tél, 66-75; 
Kinda István: Vargyas mészégető múltja és jelene I. Mészégető katlanok a Vargyas- és a 
Hagymás-patak völgyében, és a Kövesútfeje (Puszta) határrészben. In: Acta Siculica 2007. A 
Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. Szerk. BARTI Levente, BOÉR Hunor et al. Sepsiszentgyörgy, 
2007. 579-595.  
2 Csak néhány leginkább idevágó, középkori építőiparral foglalkozó munka − GEREVICH Tibor: Az 
építési munka szervezete a középkorban. In: Budapesti építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és 
ácsmesterek ipartestülete évkönyve. VI. köt. Bp., 1910. 33-89; HORVÁTH Henrik: Budai kőfaragók 

és kőfaragójelek. Bp., 1935. (Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái 6.); Szűcs Jenő: 
A középkori építészet munkaszervezetének kérdéséhez. In: Budapest régiségei. Szerk. GEREVICH 
László. Bp., 1958. 313-363. (A Budapesti Történeti Múzeum évkönyve 18.). A példákat hosszasan 
lehetne sorolni. A mészégetésről az ilyen jellegű művek legfeljebb érintőlegesen szólnak. Az 
általunk ismert egyetlen kivételt a soproni, városi keretek között folyó mészégetés jelenti csupán, 
amellyel már többen is foglalkoztak. Az ezzel kapcsolatos szakirodalomra a későbbiekben ki 
fogunk térni. 
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betapasztása, a tüzelőnyílás kialakítása, a rendszerint 2-3 napig egyenletes 

hőmérsékleten történő égetés, végül pedig a kemence elbontása többé-kevésbé 

hasonló módszerrel történhetett, mint a legújabb időkben.3 A hasonlóságot 

egyébként a régészeti források is teljes mértékben alátámasztani látszanak.  

Hazánkban a magyarság megtelepedése utáni időszakban, azaz valószínűleg 

már a 10. század végén megjelent az égetett mész építőipari felhasználása. A 

régészetileg feltárt középkori mészégető kemencék szerkezetileg négy típusba 

sorolhatók. A szakirodalom megkülönböztet rostélyos kemencét, 

földkemencét, épített tüzelőfolyosós, illetve két tüzelőlyukas kemencéket.4  

A kemence − amelyet a legtöbb esetben lejtős terepen és agyagos talajba 

ástak − felfelé általában tölcsérszerűen szélesedett, egyes esetekben pedig 

levegőztető nyílást is építettek rá. Fűtésre az oldalt kialakított tüzelőnyílás 

szolgált. A mészkődarabokat vagy a földfelszínen, vagy a katlan feneke fölött 

kiképzett és körbehaladó párkányzaton kezdték el felhalmozni. A tetőrészt 

boltozatszerűen, esetleg csonkakúp alakban képezték ki, amin füstelvezető 

nyílást is hagytak. A mészégető kemencéket belülről általában kővel, esetleg 

téglával burkolták, és arra is akad példa, hogy a kőből épített tüzelőnyílás felől 

az építmény oldalát pillérek támasztották meg. A kemencék alaprajza (ovális, 

kerek, négyszögletes) és méretei szinte lelőhelyenként eltérőek voltak.5 

A legáltalánosabban elterjedt típus egyértelműen a földkemence volt, 

amelyet a népi mészégetésben egészen a legújabb időkig alkalmaztak. Mivel 

azonban az építmény földfala az égetéstől fokozatosan mállott, az ebbe a 

típusba tartozó kemencéket általában csak egy szezonon keresztül használták, 

                                                
3 A mészégetés technológiájában szintén nem számol jelentős változásokkal MAGYAR Eszter: A 
feudalizmus kori erdőgazdálkodás az Alsó-Magyarországi bányavárosokban (1255-1747). Bp., 

1983. 66. (Értekezések a történeti tudományok köréből 101.). A műre Solymosi László hívta fel a 
figyelmemet, amit ezúton szeretnék megköszönni. 
4 MÜLLER Róbert: Mészégető kemencék Magyarországon. In: Iparrégészeti kutatások 
Magyarországon. (Égetőkemencék régészeti és interdiszciplináris kutatása). Sopron, 1980. VII. 
28-30. Szerk. GÖMÖRI János. Veszprém, 1981. 55-65. 
5 A feltárt középkori és koraújkori mészégető kemencék közül többet is publikáltak már. − 
NOVÁKI Gyula: A Szárhalmi erdő romjai. Soproni Szemle 16, 1962, 52-61; GÖMÖRI János: 
Beszámoló a sárospataki róm. kat. templom mellett 1988-ban végzett ásatásokról. Hermann Ottó 
Múzeum Közleményei 9, 1970, 109-128. (a három mészégető kemencével kapcsolatosan ld. 115-

119.); M. ALBEKER Mária: Középkori mészégető kemencék a Kaposvár 61. sz. út mellett. In: 
Iparrégészeti kutatások Magyarországon i. m. 67-72; VÁNDOR László: A pókaszepetki kemence. 
Uo. 73-76; M. ALBEKER Mária: Újkori mészégető kemencék Pilisszántón. In: Iparrégészeti és 
archaeometriai kutatások Magyarországon. Veszprém, 1982. aug. 9-11. Szerk. GÖMÖRI János. 
Veszprém, 1984. 165-174; GÖMÖRI János: Középkori mészégető kemence Sopronban. Uo. 249-
262; SZABÓ J. József: Mészégető kemence maradványai a mátrafüredi Benevár mellett. Agria 24, 
1988, 81-88; 
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miközben átmérőjük alkalomról-alkalomra nőtt.6 Ilyen katlanokat tártak fel 

például a középkori Buda és Pest területén is. Ezek általában két és fél, illetve 

három méter átmérőjűek voltak, a tüzelőnyíláshoz pedig lejtős lejáró vezetett. 

Úgy tűnik, hogy a mészégetők igyekeztek agyagos talajú területet keresni a 

kemence kiásásához. A kemence boltozatát szintén agyaggal tapasztották be, s 

azon nyílásokat hagytak a füstnek.7 Ezt erősítik meg Holl Imre 1958. évi 

békásmegyeri ásatásai is. Az általa a Duna közelében feltárt négy középkori 

mészégető kemencét szintén agyagos területen vájták ki, s a benne talált 

anyagmaradványok alapján valószínűleg faszénnel fűtötték. A kemencét sással 

kevert agyaggal tapasztották be. A folyó melletti elhelyezkedés minden 

bizonnyal a gazdaságos vízi szállítás célját szolgálta.8 

A középkori és modernkori mészégetési technikák közötti, imént említett 

hasonlóságot valószínűsíti az is, hogy maga a mész kiégetése speciális 

eszközöket egyáltalán nem igényelt, főleg olyat nem, ami a középkorban már 

ne állt volna rendelkezésre.9 A modern kori mészégető általában nem 

kitermelte, hanem vásárolta a meszet és a fát, a meszet égettetni kívánó 

„meszesgazdától” jutott hozzájuk. Valószínűsíthető viszont, hogy a középkor 

folyamán a jobbágyi keretek között folyó mészégetésben a munkafolyamatok 

java részét (így a favágást és talán a mészkő kifejtését és szállítását is) gyakran 

még maguk a mészégetők végezték. 

A mészégetés két alapvető nyersanyaga a mészkő és a tüzeléshez használt 

nagy mennyiségű fa (esetleg faszén) volt. Éppen ezért nem véletlen, hogy e 

tevékenységet főként az ország erdővel borított hegyvidékeinek környékén 

folytatták. Ez sem volt azonban kizárólagosan jellemző. A Duna-Tisza közén 

például már az Árpád-korban megfigyelhető volt az úgynevezett „réti mészkő” 

sokoldalú felhasználása. Ezen a területen − a hegyvidékekhez hasonlóan − 

gyakran használtak mészkövet a házak alapozásánál, templomfalak, 

templomkerítések, kemencék és kutak építésénél, de temetkezések során is 

                                                
6 MÜLLER: Mészégető kemencék, i. m. 59. 
7 GYÖRFFY György: Budapest története az Árpád-korban. In: Budapest története I. Budapest 
története az őskortól az Árpád-kor végéig. Szerk. GEREVICH László. Bp., 1973. 261. 
8 Holl Imre jelentését az ásatásról lásd: A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 
1958. évben. In: Budapest régiségei. Szerk. GEREVICH László. Bp., 1959. 262-263. (A Budapesti 
Történeti Múzeum évkönyve 19.) 
9 A mészégetés munkafolyamatai közül egyedül a kőfejtésnek voltak különleges eszközigényei. A 
mészkövet ugyanis általában csákánnyal, illetve kalapács, vagy bunkó és ékek segítségével 
fejtették ki. Szükség volt ezen kívül szállítóeszközre, amivel a nyersanyagot az égetés helyszínére 
juttatták, valamint ásóra, lapátra az ásáshoz, és fejszére a favágáshoz. Magát a kemencét kézzel 
rakták meg. – BÓDIS: Mészégetés Aggteleken, i. m. 9. és GÖRCSÖS: Mészégetés Debrődön, i. m. 
104-105. stb. A kőbányákkal és a kőbányászattal kapcsolatosan ld. KŐFALVI Imre: Kőfaragókról és 
kőbányákról. Építés-Építészettudomány 12, 1980, 241-282. 
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szerepet játszott egyes esetekben.10 A „réti mészkő” kitermelése a 

síkvidékeken is „szabályos” kőbányákban történt. A Duna-Tisza közén ilyen 

bányák létezhettek többek között Szer, Mikebuda vagy Szentkirály települések 

határában is.11 Kitermelése és építkezéseken való alkalmazása egyébként 

egészen a 20. századig kimutatható.12 

A hegységekben a mészkő bányászata és égetése általános jövedelemforrás 

volt. Ilyen vidékeken a mészkő kitermelésének és a mészégetésnek a területi 

megjelenésére más adat híján a „mész” szóból különféle módon képzett 

földrajzi nevek alapján is lehet – igaz, csak óvatosan – következtetni, főként 

abból kiindulva, hogy a mészkövet a paraszti mészégetők az újkori szokáshoz 

hasonlóan valószínűleg még a bánya környékén kiégették, nagyobb távolságra 

a nyers mészkövet nem szállították el.13 

A mészkő alkotta hegyeket gyakran az azt felépítő kőzet alapján nevezték 

meg. Ilyen elnevezést viselt például Borsod megyében a Bükk egyik előhegye, 

a Mész (Meez, 1303), a Kraszna megyei Mészbérc (super unum berch 

Mezberch vocatum, 1416), vagy az erdélyi Fehér megyében a Mészkő-hegy 

                                                
10 A további vizsgálódáshoz remek támpontokat adó összefoglaló SZARKA József: A réti mészkő 
elterjedése és felhasználása a középkori Magyarországon. Szakdolgozat. SZTE BTK Régészeti 
Tanszék, Szeged, 2008. Meg szeretném köszönni Balogh Juditnak, hogy segített a téma régészeti 

szakirodalmában való tájékozódásban. 
11 További példák: Uo. 94-108. 
12 SZTRINKÓ István: A réti mészkő a Duna-Tisza közi építészetben. In: Néprajzi Tanulmányok 
Dankó Imre tiszteletére. MÓDY György közreműködésével szerkesztette BALASSA Iván − UJVÁRY 

Zoltán. Debrecen, 1982. 159-171. (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok közleményei 39.) 
13 Ezt bizonyíthatja egyébként 1406-ból származó adatunk is: egy határjárás során egymás 
közelében említik a mészégető kemencét és a kőbányát. A Gymes és Zyra birtokok közti határ 
ugyanis egy szakaszon „ad fornacem combustionis cymenti” tart, majd egy „quandam lapis 

foginam” felett elhaladó nagy útnál végződik. – Zsigmondkori Oklevéltár I–II/2. (1387–1410). 
Összeállította MÁLYUSZ Elemér. Bp., 1951–1958. III–VII. (1411–1420). Mályusz Elemér kéziratát 
kiegészítette és szerk. BORSA Iván. Bp., 1993–2001. VIII–IX. (1421–1422.). Szerk. BORSA Iván – 
C. TÓTH Norbert. Bp., 2003–2004. X. (1423). Szerk. C. TÓTH Norbert. Bp., 2007. (Magyar 
Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 1., 3–4., 22., 25., 27., 32., 37., 39., 41., 43.) 
(=ZSO), II. 4891. Ehhez hasonlóan a Sopron melletti erdőkben 15-16. században bizonyosan a 
kemence mellett termelték ki a követ. − GÖMÖRI: Mészégető kemence Sopronban, ld. főként 27. 
jegyzet. A fentiekkel összhangban nem tudunk teljes mértékben egyetérteni azzal a véleménnyel, 
miszerint a középkorban a meszet minden esetben a felhasználás helyszínén égették volna ki. Igaz 

ugyan, hogy a nagyobb volumenű építkezéseknél (pl. vidéki és városi templomépítések) gyakran 
találkozni a templom közelében fekvő mészégető kemencékkel, illetve fizetett, „főállású” 
mészégetőkkel, de mint majd azt a következőkben is látni fogjuk, a mész jelentős részét a 
jobbágyok állították elő helyben, illetve az égetett mész a piacon is minden bizonnyal rendszeresen 
forgott. A források szerint ráadásul a meszet általában hordókban szállították, így annak megázása 
és megoltódása nem keltett oly mértékű veszélyt, ami megakadályozta volna az égetett mész 
szállítását. Vö. MÜLLER: Mészégető kemencék, i. m. 63. 
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(Mezkw, 1299).14 A Közép-Szolnokból ismert Meszes (Mezes) hegy emellett 

még arról is nevezetes volt, hogy egy egyházi intézményt is elneveztek róla, 

mégpedig a hegyen épült Szent Margit apátságot ez alapján gyakran 

Meszesapátként (Mezesapath, 1361) említették a forrásainkban.15 

Folyóvíz is nyerhette nevét közelében emelkedő mészhegyről. Ilyen módon 

nevezték el az Abaúj megyei Szerencs egyik mellékvizét, a Meszespatakot 

(Mezespatak). Ugyanilyen elnevezés volt még a temesi Mezespataka is, bár ez 

településnévként volt használatos.16 

Amennyiben települések viseltek hasonló neveket, a név kialakulásában 

esetleg lakóik foglalkozása is szerepet játszhatott. A leggyanúsabbak ilyen 

szempontból a Meszes nevű falvaink, amelyek az ország számos pontján 

megjelentek a középkorban.17 A helynévadás során persze e falvakra a „mész” 

kifejezéssel képzett összetett szavak számos változatát is alkalmazhatták: 

Mészlak (Mezlak, Aranyos vidéke, 1264), Mészfalva (Sebes, 1411), Mészalja 

(Mozalya, Borsod, 1447) stb.18 Fontos adatunk emellett még a gömöri 

Kőbánya településnév is (Kewbanya).19 Ha itt mészkőről van szó, akkor a 

környéken jelentősebb mészégetésnek is kellett lennie. 

Az összes eddig említett helynévnél sokatmondóbb forrás a mészégetésre, 

ha egy települést Pestnek, vagy Mészpestnek (Mezpesth, Meezpesth, Mozpesth) 

hívtak. A „mészpest” szó ugyanis pontosan a „mészégető kemence” 

                                                
14 Sorrendben: GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV. köt. Bp., 
1963-1998. I. 736.; ZSO V. 2107., itt egyúttal egy Meszes nevű hegyet is említenek: „montis 
Mezes vocati”; GYÖRFFY: Történeti földrajz, i. m. II. 102., 141. és 185. 
15 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (=DL) 41364. Szintén ezt a nevet viseli egy 

1290. évi oklevélben szereplő terepalakulat: „montem Mesces” – WENZEL Gusztáv: Árpád–kori új 
okmánytár. Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus. I–XII. Pest–Bp., 1860–1873. (=ÁÚO), 
IX. 391. A „mezes” kifejezés problémás értelmezésű nyelvészeink körében. A kérdésre a 
későbbiekben vissza fogunk még térni.  
16 GYÖRFFY: Történeti földrajz, i. m. I. 40. (1317). és CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában I–III., V. Bp., 1890–1913. V. 50. 
17 Volt ilyen „Mezes”, vagy „Meezes” nevet viselő település Borsodban – ZSO I. 6095. (1399), 
Tolnában – DL 81219 (1455), Baranyában – CSÁNKI: Történelmi földrajz, i. m. II. 507. Hasonló 
névforma volt továbbá a Hunyad megyei „Mezesdragomerfalwa” is, amely 1468-ban került királyi 

adományként Dengelegi Pongrác János erdélyi vajda birtokába. – DL 27499. 
18 Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis I–XI. Stud. et op. Georgii FEJÉR. 
Budae, 1829–1844. (=CD), IV. 191-194. (1264); ZSO III. 518. (1411); DL 14135 (1447). Utóbbi 
település Csánki Dezső szerint néha Váralja néven is szerepelt a forrásokban: „Mezallya sive 
Varallya” – CSÁNKI: Történelmi földrajz, i. m. I. 181. Az idézett 1447. évi oklevelünk azonban 
bizonyosan megkülönbözteti a kettőt: „ac predia Mozalya et Varalya vocata”. 
19 DL 76056 (1451). 
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értelemmel bírt és egyértelműen a lakosság mészégető foglalkozására utalt.20 A 

Budával szemközt elterülő Pest városa mellett van még adatunk Mészpest nevű 

településre a középkori Vas (1387), Sáros (1438) és Zemplén (1405) 

megyékből is.21 

A Mészpest elnevezéshez hasonlóan a mész felhasználására, vagy 

előállítására utal a Sopron megyei Colgruob helynevünk is, amely 1301-ben 

tűnik fel a győri káptalan egyik oklevelében. A német kifejezés magyar 

megfelelője ugyanis a „mészverem” volt.22 

A földrajzi neveknél konkrétabb forrásaink is vannak a középkori 

mészégetésre. Számos adatunk maradt fenn ugyanis főként a határjárásokkal 

kapcsolatosan mészégető kemencékre vonatkozólag. Van ilyen említésünk 

Zala megyéből (Válus, 1256 és Bánd 1341), a Szepességből (Gehánfalva, 

1392), Nyitra megyéből 1406-ból (Zsére és Gimes között, illetve Tessény 

mellett) és 1423-ból (Majzel), Barsból (Velkapolya, 1429), Vas megyéből 

1463-ból és 1523-ból (Németújvár birtok, illetve Asszonyfalva birtok).23 Nem 

kizárt emellett, hogy az egyik oklevél határjárásában szereplő „Kemencetető” 

kifejezés is mészégetésre utalhat (1420).24 Ezek az adatok jól mutatják a 

mészégetés földrajzi elterjedését a középkori Magyarországon. 

S ha már a helynevek kapcsán a „meszes” kifejezést említettük: a 

nyelvészeti szakirodalom megosztott e szó jelentését illetően. Általános nézet 

szerint a „mezes” névalak személynévként egyaránt bírhat „meszes”, illetve 

„mézes” értelemmel is, a két jelentést pedig csak családtörténeti vizsgálatokkal 

                                                
20 A „pest” szó jelentésével kapcsolatosan lásd GYÖRFFY: Budapest története i. m. 259-260; KISS 
Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I-II. Bp., 1988. II. 261-262; Régi magyar glosszárium. 
Szerk. BERRÁR Jolán és KÁROLY Sándor. Bp., 1984. 572. illetve Magyar oklevél-szótár. Gyűjtötte 
SZAMOTA István. Szerk. ZOLNAI Gyula. Bp., 1902–1906. 650. Utóbbi szerint a szó jelentése: 

„fornax calcaria”, illetve németül: „kalkofen”. 
21 ZSO I. 92.; ZSO II. 3819. és DL 55659. illetve utóbbi más alkalommal „Mespesth” formában: 
DL 66988 (1462). 
22 CD VIII/1. 13.: „in vicinitate possessionis Colgruob vocate”.  A település, amely ma az ausztriai 
Veperd része, később a Kohlgrub, illetve Kalchgruben nevet viselte. – CSÁNKI: Történelmi földrajz 
i. m. III. 615. 
23 Hazai okmánytár. Codex Diplomaticus Patriae. I-VIII. Kiadja NAGY Imre – PAUR Iván – RÁTH 
Károly – VÉGHELY Dezső. Győr, Bp., 1865–1891. (=HO) VII. 49. – „versus aquilonem subtus 
montem Sukorow per metas ubi cementum conbusserunt” és DL 66623: usque ad fornacem 

cementariam”;  ZSO I. 2533. – „tertium medium iuger tendit uno fine ad clibanum Emerici”.; ZSO 
II. 4891. és HO I. 191. – „Ydem Stephanus magnus et Ladislaus filius Thome quandam fornacem 
cementi antiquam et in veteratam pro meta dicte possessionis Tessen demonstrassent et 
asseruissent eandem metam quam wlgo Mezpest annotati”.; ZSO IV. 1075.; DL 16139: „ad 
quendam montem silvosum pervenissent ad quandam fornacem cimentatiam”; DL 65919 – „inde 
ad fornacem cementi” és DL 86446: „simulcum duabus fornacibus cementorum”. 
24 ZSO VII. 2276.: „versus eandem plagam meridionalem ad locum Kemenchethethw vocatum”. 
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lehetne szétválasztani.25 Konkrétabban fogalmaznak viszont Bálint Sándor és 

Hajdú Mihály, akik egyértelműen „mézes”-ként értelmezik a kifejezést, ami 

mézeskalácskészítésre, vagy méhészetre utaló foglalkozásnév, esetleg belső 

tulajdonságra utaló név lehetett.26 

A bizonytalanság ellenére mégis elfogadhatónak tartjuk a szó „meszes” 

jelentését. Egyrészt a legtöbb, a középkorban „mezes” formában írt, vagy a 

kifejezést összetett szóként tartalmazó helynevet a későbbi korszakokban is 

egyértelműen „meszes”-nek ejtettek, nem pedig „mézes”-nek, mint például a 

már hivatkozott baranyai, Pécs mellett fekvő Meszest.  

Másrészt a méhészettel foglalkozó személyekre volt egy sokkal pontosabb 

és elterjedtebb megnevezés is, mégpedig a „méhes” vagy „míhes” („mihees”, 

„mehees”). Sőt, maga a „méhész” szó – amely a „méhessel” rokon – korai 

változata is felbukkant már a középkor folyamán a forrásokban.27 Mindezek 

tükrében pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a „mezes” kifejezést valóban a 

méhészekre alkalmazták volna. Így véleményünk szerint a szó „meszes” 

értelmezésen kívül esetleg még tulajdonságnévként lehetett elterjedve és annál 

nyilván csak jóval kisebb gyakorisággal volt használatban. 

Ezt igazolja ráadásul az is, hogy ha a másik oldalról, azaz a mészégetés 

szemszögéből közelítjük meg a kérdést. A „mészégető” szó ugyanis 

tudomásunk szerint nem szerepel középkori okleveleinkben.28 Egy hasonló 

kifejezés, az „égető” ugyan már 1211-től kimutatható személynévként, de 

megjelenése a középkorban még ritka és az értelmezése is bizonytalan, hiszen 

utalhat szénégetésre, erdőirtásra, sőt a Mohács utáni időszakban már 

pálinkafőzésre is („borégető”).29 Minden bizonnyal mészégetésre vonatkozik 

                                                
25 KÁZMÉR Miklós: Régi magyar családnevek szótára 14–17. század. Bp., 1993. 729-730. 
Ugyanígy, nem tartja eldönthetőnek a szó jelentését Kálmán Béla: 16. századi jobbágyneveinkhez. 

In: Magyar nyelvjárások VII. PAPP István közreműködésével szerk. KÁLMÁN Béla. Bp., 1961. 37. 
26 BÁLINT Sándor: Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. Bp., 1963. 22. (A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 105.). Ő veti fel egyébként a „mézeskalácsos” értelmezést, 
ami a név nagyszámú középkori felbukkanását figyelembe véve aligha elfogadható. HAJDÚ 
Mihály: A Garam–Ipoly közének személynevei a 15–16. században. Névtani Értesítő 9, 1984, 31–
54. és Névtani Értesítő 10, 1985, 47. 
27 A kifejezés már a 15. században is rendszeresen szerepel különféle alakokban: „mehes”, 
„mehees”, „myhes”, „mihes”. A méhész a „mehez”, „mihez”, „myhez” és „mihiz” formában 
egyaránt megjelent a korszakban. KÁZMÉR: Családnevek szótára, i. m. 722-723. vö. SZAMOTA: 

Oklevélszótár, i. m. 642., 651-654. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a 15. századi 
Tállyán a „méhes” már öröklődő családnévvé válhatott, hiszen négy, ilyen néven nevezett személy 
is szerepelt 1487-ben és 1506-ban a településen, ebből három az előbbi évben. – Magyar Országos 
Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (=DF) 215343, DF 269936. 
28 Az egyik első ilyen adatunk 1547-ből származik: „Az mesz egetőnek attam…” – SZAMOTA: 
Oklevélszótár, i. m. 650. 
29 Uo. 167-168., illetve KÁZMÉR: Családnevek szótára, i. m. 322-323. 
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viszont a „kőégető” szavunk, amely helynévben maradt fenn korszakunkból. 

Elterjedése azonban oly ritka, hogy nem adhat megnyugtató választ a fenti 

kérdésre.30 

Egy olyan elterjedt és fontos foglalkozásnak, mint a mészégetés, kellett, 

hogy legyen magyar nyelvű megnevezése már a középkor századaiban is. 

Mivel valószínűtlennek ítéljük ezzel kapcsolatos, eddig ismeretlen kifejezések 

felbukkanását, minden jel arra mutat, hogy az erre használt egyik magyar szó a 

„meszes” volt. Ráadásul a mészégetéssel és mészkereskedelemmel 

foglalkozókat évszázadok óta, sőt egészen napjainkig is meszesnek nevezték, 

ez volt a szakma legelterjedtebb megnevezése.31 Így a kifejezést 

elfogadhatónak tartjuk a középkori mészégetéssel kapcsolatos adatként is.32 

Meszes személyneveink amúgy szinte kizárólag falvakban, vagy 

mezővárosokban tűnnek fel, a városi, vagy nagyobb beruházásokon 

tevékenykedő és számadásokból ismert mészégetőknek általában latinul vagy 

németül jelölték meg a foglalkozását.33 

1389-ben a veszprémi káptalan Zala megyei Keszi birtokáról van adat a 

jobbágytelkét eladó Mezees dictus Adorjánról.34 Ugyanebben az évben a 

miskolci Mezes Benedek a településen lévő szőlejét 27 forintért a ládi Szűz 

Mária kolostornak adta el.35 A Nógrád megyei Sámsonháza településen 1403-

ban két Mezes is szerepel: Balázs és János, mégpedig egymás után említve.36  

A Vas megyei Pöszöny településről 1415-ből  hallunk Mezes Jánosról, akinek 

                                                
30 „Kewegethe”, „Kwegethe” és „Kwegethew” formában az 1480-as években egy Bács megyei 
település neveként bukkan fel. CSÁNKI: Történelmi földrajz i. m. II. 155. A falu neve az 1522. évi 
Bács megyei tizedjegyzékben is ilyen formában szerepel. SZABÓ István: Bács, Bodrog és Csongrád 
megye dézsmalajstromai 1522-ből. Bp., 1954. 52. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság 

kiadványai 86.) 
31 Lásd az ezzel kapcsolatosan már hivatkozott néprajzi szakirodalmat. 
32 Tegyük hozzá: nem tudható, hogy foglalkozásnévből képzett megkülönböztető nevek pontosan 
mikor alakultak át öröklődő, és így a mesterségre vonatkozó hiteles adatot nem hordozó 
családnévvé. Talán a 15. század utolsó harmada lehetett a döntő ebből a szempontból. Így az ilyen 
személynevek forrásként használása újabb hibalehetőséget hordoz magában. Más adat híján 
azonban kellő óvatossággal mégis felhasználhatók ezek a nevek a mészégetéssel kapcsolatos 
következtetések levonására. Vö. GULYÁS László Szabolcs: Középkori mezővárosi 
foglalkozásneveink forrásértékéről. Századok 142, 2008, 437-462. A vonatkozó szakirodalom 

összefoglalását lásd ugyanitt. 
33 Egy-két kivétel azért itt is van. Így például Kolozsvárról is maradt fenn ilyen foglalkozásnév. 
CSÁNKI: Történelmi földrajz i. m. V. 314., 318. 
34 ZSO I. 1007. és 1019. 
35 BÁNDI Zsuzsa: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok oklevelei (regeszták). Borsodi 
Levéltári Évkönyv 5, 1985, 624. 
36 ZSO II. 2262. 
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telke volt itt.37 A Simontornyai vár birtokához tartozó Parasztszékelyen 1418-

ból ismerjük Mezes András és Mezes Antal nevét, akik hatalmaskodásban, 

mégpedig egy malom lerombolásában vesznek részt.38 

A Győr megyei Kisbarátiban két Mezes is élt. Mezes Bálint 1422-ben és 

1453-ban is számos falubelivel együtt egy hatalmaskodási ügyben szerepelt. 

Utóbbi alkalommal pedig már Mezes István is részt vett az akcióban, aki – 

tekintettel arra, hogy a két nevet egymás után írták – nem kizárt, hogy a rokona 

volt.39  

A nógrádi Újfalu településen lakó Mezes Benedek szintén 

hatalmaskodásban játszott szerepet 1449-ben, akárcsak a Pest megyei kőrösi 

Mezes János (1465 és 1466) és a somogyi Csokonyán élő Mezes Gergely 

(1473).40 A mohácsi Mezes Andrásra vonatkozó adataink 1463-ból 

származnak.41 Mezes Jakab neve Kolozs megyéből maradt fenn 1437-ből, 

Mezes Benedeké pedig a Veszprém megyei Rednekről (1476).42 Keszthelyen 

1520-ban egy Mezes Márton nevű személyt találunk, aki hatalmaskodás 

áldozata lett.43 

Ismerjük még a zempléni Terebesen élő Mezes Mátét (1482), a valkói Leve 

településen lakó Mezes Pált (1484) és az Abaúj megyében, Kinizsen élő és 

malomhelyet eladó Mezes Osvátot (1512).44 Egy-két esetben más néven is 

illethették egyébként a mészégetést végző jobbágyokat. Gyanús például, hogy 

a zempléni Újhelyen lakó Kemences György mész-, vagy szénégetéssel 

foglalkozott.45 Annál is inkább valószínűsíthető, mert a mezővárosi polgárság 

általában magának sütötte a kenyeret, „hivatásos” pékekkel főként csak a 

városokban lehet találkozni. Talán az sem puszta véletlen, hogy az ismert, 

Mezes nevet viselő személyek egy-két kivételtől eltekintve mind a 

hegyvidékeken éltek. 

A rendelkezésre álló okleveles anyag alapján úgy tűnik, hogy a mészégetés 

a középkorban javarészt jobbágyi keretek között zajlott és a parasztság 

mellékjövedelmi forrása volt. Az, hogy a mészégetésre utaló nevet viselő 

személyek szinte kizárólag falvakban és mezővárosokban éltek, valamint, hogy 

a határjárások során a legtöbb esetben falvak környékén lévő erdőségekben 

                                                
37 ZSO V. 878. 
38 ZSO VI. 2533. 
39 CD X/6. 209. és DL 14669. 
40 DL 14316 és DL 57122; DL 16292 és DL 16323, illetve DL 17429. 
41 DL 15874. 
42 DL 38709 és DL 103790. 
43 DL 93820. 
44 DL 70997; DL 45986 és DL 70997. 
45 DL 12029 (1428). 
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találkozunk az erre vonatkozó információkkal, mindenképpen ezt látszik 

igazolni. Sajnálatos viszont, hogy pontosan erre, azaz a parasztság által végzett 

mészégetésre vonatkozó forrásaink a leghiányosabbak. Ennek az oka az, hogy 

a jobbágy mészégetők nem készítettek számadásokat a mészégetés költségeiről 

és a mész eladásáról, így csak mozaikszerű adatokkal rendelkezünk az ilyen 

jellegű tevékenységükre vonatkozólag. 

Az mindenesetre valószínű, hogy a paraszti mészégetők általában 

megrendelésre dolgoztak, és főként saját földesuruk vásárolt tőlük. Azért is 

gondolhatunk erre, mert a jobbágyság nagyobb mértékű mészhasználata ekkor 

még nem mutatható ki, azaz a falvakban és mezővárosokban a falusi lakosság 

mész iránti kereslete nem lehetett jelentős.46 

A mész helyi, jobbágyok által történő kiégetését mutathatja egyébként a 

néhány fennmaradt építési szerződés is, amikor kőművesekkel szerződnek egy 

meghatározott munka elvégzésére. Ezek ugyanis semmilyen konkrét 

információt nem tartalmaznak a kő beszerzésével és kiégetésével 

kapcsolatosan, mindössze azt kötik ki, hogy a megbízó fél köteles azokat a 

mester rendelkezésére bocsátani. 

1287-ben például Péter erdélyi püspök és János kőfaragó között született 

ilyen megegyezés, melynek célja egyébként a Szent Mihály egyház tornyának 

megépítése, a korábbi munkák folytatása volt. Az egyezség szerint a szükséges 

alapanyagokat, így köztük a meszet is a püspök fogja a helyszínre szállítani a 

                                                
46 Az, hogy a meszelés és ezzel a parasztság körében a komolyabb mész iránti kereslet elterjedése 
csak 18. századi fejlemény lenne, a néprajztudomány képviselői körében alaptételnek számít. Lásd 
Magyar Néprajz IV. Főszerk. PALÁDI-KOVÁCS Attila. Bp., 1997. 118-119 és Magyar néprajzi 
lexikon. 3. köt. K-Né. Főszerk. ORTUTAY Gyula. Bp., 1980. 585-586. Stb. Van azonban néhány 

olyan régészeti adatunk, amely megkérdőjelezheti ezt a kijelentést. A Cegléd és Nagykőrös között 
található középkori eredetű, de abban a formában a 17. században elpusztult Nyársapát település 
feltárása során előkerült leletanyag például arra enged következtetni, hogy a paraszti házakat egyes 
esetekben már ekkor bizonyosan meszelhették. A 15. számú házon ugyanis egyértelműen 
mészhabarcsos vakolást alkalmaztak. A nyersanyagot ehhez értelemszerűen a helyi réti mészkő 
adhatta. − Bálint Alajos: A középkori Nyársapát lakóházai. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
1960-1962. Szerk. BÁLINT Alajos. Szeged, 1962. főként 88. Hasonló dologról számol be 
egyébként Pálóczi Horváth András a középkori Szentkirályról is. Mind a 4/a., mind pedig a 7. 
számú házon meszelés nyoma volt megfigyelhető. Szerinte azonban itt nem igazi meszelésről, 

hanem híg sár és oltott mész összekeverésével végrehajtott mázolásról lehetett csak szó. − Pálóczi 
Horváth András: Külső kemencés lakóházak a középkori Szentkirályon. In: Építészet az Alföldön 
I. Szerk. NOVÁK László − SELMECZI László. Nagykőrös, 1989. 99. (Acta Musei de János Arany 
nominati 6.) Vö. SZARKA: Réti mészkő i. m. 90. Nem tartjuk feladatunknak, hogy a bonyolult 
kérdésben állást foglaljunk, de az említett adatok ellenére mégis úgy tűnik, hogy a meszelés, bár 
már megjelent a középkori parasztság körében, nagyobb mértékben semmiképpen nem lehetett 
elterjedve.  
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szükséges mennyiségben.47 1387-ben a Veszprémvölgyi apátság és Konch 

kőfaragó között jön létre hasonló megállapodás a kolostor építéséről. Eszerint 

az apátság köteles szolgáltatni az építéshez szükséges alapanyagokat, így a 

meszet is.48 Elég valószínűnek tűnik, hogy mindkét egyházi intézmény saját 

bányáiból jobbágyai által kitermelt és kiégetett meszet bocsátott a lapicidák 

rendelkezésére. 

Ez állhat továbbá a háttérben, amikor 1450-ben Gersei Pető és László nagy 

mennyiségű, 200 köböl meszet ajánlott fel a tapolcai egyház felújítására.49 

Szintén így történhetett a mész beszerzése 1520-ban is, amikor a 

gyerővásárhelyi (Kolozs megye) Gyerőfi László és Miklós választott bírák 

közreműködése folytán Mikola István és László olyan megegyezést kötöttek, 

hogy curiájuk megosztásával egyúttal István részére egy házat építenek. A ház 

építéséhez szükséges köveket és meszet pedig a felek egy éven keresztül 

fogják majd közösen a helyszínre hordani és csak azután kezdik meg a 

munkálatokat.50 Tegyük azért hozzá: egyik esetben sem tudjuk, hogy égetett 

vagy feldolgozatlan mészről volt-e szó. 

A mészégetésnek az égetéshez szükséges fa kitermelése volt az egyik 

legfontosabb feltétele. Ehhez azonban egyes esetekben a földesúr külön 

engedélye is kellett. Egy 1513. évi, a Vingárt és Kelnek határában elterülő erdő 

birtokjogával kapcsolatosan kibocsátott, tanúk vallomását rögzítő oklevél 

számol be arról az esetről, amikor többen is az erdő birtokosához, Horváth 

Jánoshoz fordultak, hogy az engedélyezze erdejében egy mészégető kemence 

felállítását, amihez végül meg is kapták az érintett hozzájárulását.51 Arra is van 

                                                
47 ÁÚO 4. 193. − „lapides tamen, cementum, arenam, aquam et lignamina, si que erunt pro ipso 
opere necessaria, dominus Episcopus deferri faciet, et deponi iuxta ecclesie fundamentum ponenda”. 
48 ZSO I. 53. − „pro octoaginta marcis denariorum gravis ponderis habitis et datis sibi lapidibus 

et cemento sufficientibus per se et suos commuratores seu familiares perficeret et consumpmare 
facere teneretur”. 
49 A Gerseiek kötelezettséget vállaltak arra, hogy tartoznak „ducentos cubulos cimenti priori et 
conventui de Leweld solvere, atque viginti currus pro portatione semel lignorum, pro 
restauratione ecclesie de Thapolcza ad stitum et visum iudicum nobilium comitatus Zaladiensis 
dare”. − DL 93176 
50 DL 27126. − A felek vállalják, hogy „de communibus bonis et iuribus possessionariis, similiter 
communibus expensis unam stubam lapideam erigi et construi facere debeant”, mégpedig „hoc 
non pretermisso, quod lapides et cementum ad dictam stubam annotati Stephani Mykola sufficiens 

per unius anni ambitum a tempore ordinationis computando communiter adduci facere debeant et 
teneantur”. 
51 DL 30534. Három tanú, mégpedig Demeter zilahi, János kelneki és Ambrus kapusi plébánosok 
számolnak be az eseményről. Demeter elsőként előadta, hogy „dominus Johannes plebanus de 
Kelnek decesserit ipsumque rogaverit, ut unacum eo laboraret apud dominum Johannem Horwath 
pro annuentia unius furni vel fornacis cementi in silvis domini Johannis Horwath supra Kelnek 
situatis et obtinuisse.” Ezt a másik két plébános is megerősítette. 
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azonban példa, hogy a mészégetőket akadályozták a szükséges fa kivágásában. 

Mátyás 1479. évi okleveléből megtudjuk, hogy Nagybánya város polgárai 

panaszt emeltek Drágffy Miklós és Bertalan ellen, mivel azok kővári 

várnagyának emberei akadályozzák őket a bányászathoz és mészégetéshez 

szükséges fa kitermelésében, sőt kemencéiket is lerombolják. Miután a 

polgárok a perben bemutatták a fakitermelés jogát számukra biztosító 

kiváltságleveleket, a király végül a javukra döntött az ügyben.52  

Előfordult, hogy nem lerombolták a kemencét, hanem kifosztották, azaz 

csak a kiégetett meszet vitték el belőle. A Zágráb megyei dubicai polgárok 

például a dubicai pálosok kemencéire kaptak rá. Két adatunk is van (1403 és 

1412) arra vonatkozóan, hogy a település villicusa és lakói meszet hordtak el 

az egyház boksáiból, s emellett még azok szántóit is elfoglalták.53 

A mészbányászat is váltott ki néha hasonló vitát. A szekcsői várral 

szemközt, a Duna túlpartján fekvő Zsembéc falu melletti kőfejtő − ahol a jelek 

szerint a korban jelentősebb mészbányászat folyt − kétszer is nézeteltérést 

okozott. 1382-ben Töttös fia László zsembéci kőfejtői (itt lapicida néven 

nevezik őket) és mészégetői felett hatalmaskodtak és húsz dénármárkát 

vasaltak be rajtuk.54  Egy évszázaddal később, 1484-ben Bakócz Tamás titeli 

prépost levelében kérte Váradi Miklóst, hogy a korábbi megállapodás szerint 

parancsolja meg szekcsői várnagyának, hogy az ne gátolja abban, hogy a Duna 

túlpartján lévő Zsembéc possessióban mészégetéshez szükséges köveket 

termeltethessen ki.55 

A mészégetéssel és mészszállítással kapcsolatos királyi engedélyek 

leggyakrabban várépítési- és városprivilégiumokban, főként pedig 

városfalépítés kiváltságát rögzítő oklevelekben szerepelnek. 1285-ben például 

IV. László engedélyezte Mihály comesnek és testvéreinek, hogy a váruk 

építéséhez a Szamoson át követ és meszet szállító hajóik után semmiféle 

vámot ne fizessenek. 1290-ben ugyanő megparancsolja az érintett 

vámszedőknek és a szatmári, illetve németi hospeseknek, hogy fenti 

                                                
52 DL 72092. Ahogyan az oklevélből az kitűnik, a nagybányaiak, illetve a szomszédos zazáriak 
1347-ben I. Lajostól kaptak engedélyt a házak építéséhez és a bányászathoz szükséges fa 
kitermelésére, valamint az erdőben folytatott mészégetésre. 
53 ZSO II. 2626. és III. 2183. (DL 35383: „villicus cum civibus de predicta Dubicha cimentum de 

fornache ipsius claustri recipi et deportari fecissent”) és III. 2185.  
54 CD IX/5. 334. − „capituli dictae ecclesiae Albensis ad possessionem suam Zembech vocatam, 
veniendo lapicidas, combustores coementorum suorum graviter turbasset et vulnerasset, et viginti 
marcas denariorum eorumdem ab eis abstulisset”. 
55 DL 81907 − Mint a panaszos írja, a várnagy annak ellenére is akadályozza őt a kőfejtésben, 
hogy „frater vester Aladar, amicus noster saxa pro cimentis in mineris vestris Sembecz vocata 
iuxta nostra necessaria sufficientes scindifacere concesserat”. 
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rendelkezését tartsák be.56 1373-ban I. Lajos a szakolcai polgároknak adja meg 

az engedélyt városfalépítésre, ahol szintén megemlíti a mészégetést.57 

Jó néhány oklevél maradt fenn azzal kapcsolatosan is, hogy eperjesi 

polgárok (akik eleinte nem maguk égették, hanem környékbeli birtokosoktól 

vásárolták a meszet) másokkal szemben próbálták érvényesíteni a mészégetés 

és az ezzel kapcsolatos favágás terén szerzett jogaikat. 1376-ban ugyanis I. 

Lajos két alkalommal is parancsban sürgette, hogy az eperjesi polgárok által 

kifizetett meszet az érintett nemesek minél hamarabb égessék ki és szállítsák 

le.58 Talán itt sem túlzás azt a következtetést levonni, hogy a szállítandó 

mészkő a mondott nemesek jobbágyaitól származott. 

Később, amikor az eperjesi városfal építéséhez már bizonyosan maguk a 

polgárok égették ki a meszet, a szomszédos birtokosok a szükséges fa és 

mészkő kitermelésében rendszeresen akadályozták őket és jogtalanul 

megadóztatták az építőanyagot szállító szekereiket az I. Lajos által nekik 

megadott kiváltságok ellenére. 1405-ben és az azt követő évben ezért 

Zsigmond több alkalommal is megparancsolta, hogy az eperjesi polgárokat 

ezen jogaikban ne gátolják.59 

Azokon a területeken, ahol nagyszabású építkezések zajlottak, megérte a 

jobbágyságnak mészégetéssel foglalkozni. Forrásaink többsége arról 

tanúskodik, hogy a szükséges nyers vagy égetett meszet általában a környező 

vidékről próbálták beszerezni, egyes esetekben − és főként középkor végi 

városi gyakorlatról van szó − azonban saját mészégetőmestert is alkalmaztak. 

Az ilyen mészégetőket nem lehet tehát összevetni a jobbágyi státuszú 

kollégáikkal, hiszen állandó megrendeléseik voltak, és általában rendszeres és 

néha elég magas jövedelmet húztak munkaadójuktól.  

                                                
56 CD V/3. 280. − „lapides et cementum per fluuium Zomus deferentes, pro edificatione castri 
eorumdem, ab omni tributo, quod in Zomus exigere consueuerunt, reddiderimus expeditas”, illetve 
ÁÚO IX. 561. 
57 CD IX/4. 241. − „pro fundamento dicti muri effodere et aperire, cementum concremari facere, 
lapides pro iam inchoandi operis consummacione necessarios excidere teneantur”. 
58 DL 42002: Mivel a város polgárai „quibusdam nobilibus ipsius comitatus pro cemento, pro 
muratione dicte civitatis nostre debendo pecuniam nostram regalem distribuissent, qui pro 
multimodas dissimulationes premissum cementum assignare non curassent, nec curarent”, a 

király elrendeli, hogy „omnis illos nobiles, quibus ydem cives et hospites nostri de predicta 
Epperyes premissam pecuniam nostram regalem assignasse referunt ad dandum et deputandum 
dictum cementum nostra regia auctoritate mediante”. A második oklevélben a felszólítást 
Szentgyörgyi Gombos Miklósnak címezi, tudatván vele, hogy: „ligna ad conburrendum cementum 
deferri et ipsum cementum parari et promptuari facere ad opus civitatis nostre Eperyes debeas”. − 
DL 42004.  
59 ZSO II. 2985., 3610. és 3808. 



 
 
 
 

Gulyás László Szabolcs 

 113 

Több olyan számadás ismert, amely városok, vagy nagyobb építkezések 

kapcsán a mész vásárlásáról és mészégetők alkalmazásáról tartalmaz adatokat. 

Bár a pozsonyi vár nagyszabású királyi építkezéséről készült 1434. évi 

számadás sem a mész beszerzési, sem pedig kiégetési helyét nem említi, 

tudjuk, hogy a fát, homokot és meszet általában kilenc szekér hordta a 

falakhoz napi több fordulóval. Szűcs Jenő számításai szerint a számadás által 

felölelt 8 hónapban nagyjából 11740 szekérnyi nyersanyagot szállítottak az 

óriási építkezéshez, Ennek a hatalmas mennyiségnek jelentős részét tehette ki 

az égetett mész, ezért feltételezhető, hogy az építkezés ideje alatt a környék 

jobbágyai állandó és biztos bevételt húztak a mészégetésből. Természetesen az 

sem kizárt, hogy a mész jelentős része az osztrák területekről származott.60 

A magánépítkezések esetén a mész beszerzésének módját nyilván a 

lehetőségek szabták meg. Bártfán például, ahol a környéken, de a városban is 

aránylag könnyű volt égetett mészhez jutni, a meszet (nyilván már kiégetve) 

általában a vidéki falvakban vásárolták. Jól mutatja ezt egy 15. század végi 

bártfai költségjegyzék is. 1481 és 1483 között vezették azt a bártfai levéltárban 

fennmaradt építési számadást, amely bizonyos Mager Péter özvegye, Veronika 

asszony által építtetett kápolna építési költségeit tartalmazza. A forrás a mész 

beszerezéséről is beszámolt. Egy alkalommal 1 forintot, majd a Grimbald-i 

soltésznak ugyanerre a célra kettőt, az Andrishaw-i soltésznak pedig három 

forintot fizettek. Később további fél forintot, illetve a kovári Simonnak egy 

alkalommal négy forintot fizettek a mészért.61 

Hasonló módon, azaz alkalmi vásárlásokkal szerezte be a vár 

karbantartásához szükséges meszet az egri püspökség is, ahogyan az a 16. 

század eleji püspöki számadáskönyvekből is tisztán látszik. Úgy tűnik, hogy 

Eger környékén a „mészégető kemence”, azaz egy kemencényi kiégetett 

mészkő ára 4-6 Ft körül volt. 1501-ben ugyanitt a mész és a homok 

rakodásáért egy alkalommal 20 dénár járt. A püspökségnek meszet eladó 

személyek közül név szerint ismerjük Tárkányi Benedeket és Andrást, illetve 

Marthon Jánost.62 

                                                
60 A forrást kiadta és elemezte Szűcs Jenő. − SZŰCS: A középkori építészet i. m. Csak egyetlen 
ilyen, nyersanyag szállítására vonatkozó bejegyzést idéznénk, mivel így is kellőképpen 

érzékelhető a munkálatok nagyszabású mivolta. Uo. 350. − „Item VIII currus qui duxerunt 
arenam, cimentum etc. Quolibet die per ducturas X, quamlibet ducturam pro d. XVIII, facit in 
dictis IIII diebus fl. XXXII.” 
61 DF 214966. Grimbald lokalizálása bizonytalan. Andrishaw talán a sárosi Andrásvágása 
(Andrejovka) településnek felel meg. CSÁNKI: Történelmi földrajz i. m. I. 289. 
62 Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500-1508. Közzéteszi: E. KOVÁCS Péter. Eger, 
1992. 32., 107., 111., 201., 225. és 332. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai). 
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Az imént említett bártfai kápolnaépítés valószínűleg csak kisebb léptékű 

építkezés lehetett, amit a csekély költségek is bizonyítanak. Komolyabb 

munkálatok esetén, amennyiben nem volt elegendő megvásárolható mész a 

környéken, saját mészégetőkre volt szükség. Az 1524-1525 közötti időszakot 

felölelő lékai számadás külön tétel alatt említi a vár fenntartásával vagy 

felújításával kapcsolatos költségeket (Solutio carpentariorum, tegulatorum, 

lapicidarum et cimentatorum et eorum conventiones). A számadásban a 

mészégetők rendszeres fizetéséről is szó esik. Itt tehát bizonyosan szerződött, 

állandó mészégetők működtek közre az építkezés során. Remekül látszik, hogy 

a mészégetők rendszeresen kapták a fizetésüket, hiszen 1524. május 22. és 

október 28. között havi rendszerességgel fizették ki nekik a járandóságukat. 

(Azt sajnos nem tudjuk, hogy pontosan hány építkezés mellett dolgozó 

mészégetőről volt szó.) A fizetés eleinte 2 forint 10 dénár volt, augusztusban 

már 5 dénárral többet kaptak, míg szeptemberben három alkalommal is fizettek 

nekik, először 3 forintot, majd 2 forint 20 dénárt, illetve a hónap végén újabb 1 

forintot. A teljes építési munkadíj az év folyamán 115 forint 16 dénárra rúgott, 

de emellett a munkások − és köztük a mészégetők külön is megemlítve! − 

kaptak még 8 hordó bort és az év folyamán összesen 243 köböl búzát is.63 

Több alkalommal említ mészégetőket az eperjesi Szent Miklós templom 

1502-1503 évi számadása, illetve az eperjesi városi számadáskönyvek 1504 és 

1515 közötti anyaga, főként a nevezett egyház építése kapcsán.64 A 

mészégetéssel és a mész szállításával összefüggő kiadások általában külön 

tételként szerepelnek (Crematoribus cementi) és számos mészégető nevét is 

megemlítik. Úgy tűnik, hogy a mész beszerzése és kiégetése itt is leginkább 

vidéken történhetett. 

Egy Imre nevű mészégető egy alkalommal 50 dénárt, máskor egy forintot, 

Radacz-i Tamás pedig 400 dénárt kapott az égetésért. Bertalan egy kemencére való 

fizetsége 50 dénárt tett ki, míg egy Barthock nevű mészégető 375 dénárt kapott. 

Colin János szintén 50 dénárt vághatott zsebre egy alkalommal.65 Úgy tűnik, hogy 

néha magát a kemence megrakását is külön fizették ki, legalábbis több alkalommal 

50 dénárba került az „új kemence”.66 A mészégetőknek egyébként a fizetségen túl 

többször sört is vettek, amit feltehetően munka közben fogyaszthattak el.67 

                                                
63 DL 26317 − „Summa solutio carpentariis, lapicidis, cementariis, tegulipariis et parvis 

laboratoriis fl. IcXV den. 16.” 
64 Kiadása: DIVALD Kornél – IVÁNYI Béla: Az eperjesi Szent Miklós templom. In: Az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei IV. köt. 1924-1926. Bp., 1927. 30-73. 
65 Uo. 56., 69.,  59-61.,  
66 Uo. 68. − „Super nova fornace cementi den. L.” 
67 Uo. 69. − „Pro medio vase cerevisie crematori cementi den. XXVIII.”, illetve „Crematoribus 
cementi pro cervisia den. XXIIII.” Stb. 
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Már a 15. századtól meglehetősen sok, mészre vonatkozó forrás található 

más városok számadáskönyveiben is, mivel középkor végi magyar városokban 

gyakorlat a középületekhez szükséges mész előállításának megszervezése. Úgy 

tűnik, hogy egyes esetekben a városok szerződéses viszonyt alakítottak ki név 

szerint ismert mészégetőkkel, s a munkások között több olyan volt, aki 

hosszabb távon is rendszeresen égetett meszet városok számára.68 Legjobb 

példáink Bártfáról származnak. A város mésztermelése a 15. század közepén 

már minden bizonnyal igen jelentős volt, 1436-ban például egy alkalommal 71 

hordó kiégetett mészről beszél a számadáskönyv.69 A mészégetés a század első 

felében még nem lehetett olyan prosperáló foglalkozás Bártfán, mint 

amilyenné az 1440-es években vált, legalábbis jóval kevesebb adatunk ismert 

erre vonatkozólag.70 Úgy tűnik, hogy eleinte főként vidéki mészégetők 

dolgoztak a városnak. Ilyen volt például az 1428-ban 200 dénár fizetséget kapó 

hannusfalvai László mészégető is.71 

Az 1440-es évekre a mészégetést már a város számára rendszeresen égető, 

valószínűleg helyi polgárok végezték. A bártfai anyagban leggyakrabban 

Márton mészégető bukkan fel, nevével bő egy évtizeden keresztül lehet 

találkozni. Márton 1435-ben szerepelt először, 1439-ben pedig már üzlettársát 

Nelner Györgyöt is említik.72 Úgy tűnik, hogy nem egyszerű mészégetőkről 

van szó, hanem jómódú és − a szállított mész mennyisége alapján − nyilván 

több munkást alkalmazó vállalkozókról, akik egy darabig Bártfa város első 

számú mészbeszállítói voltak. 1440 körül már jelentős mennyiségű meszet 

állíthattak elő. 1439-ben féléves (január és május közötti) közös, a várostól 

származó jövedelmük 3720 dénár, illetve két köböl búza volt.73  

Az 1440-es évekre a mészégetés már bizonyosan igen jó üzletté vált 

Bártfán. 1440-ből származó adatunk szerint az említett Márton egy alkalommal 

2500 dénárt kap a várostól mészért. Ugyanő 1442-1443-ban (novembertől 

júliusig) 12575 dénárt és 10 forintot, valamint 3 köböl búzát keresett az 

üzleten.74 Mások is megjelentek egyébként a mészégető iparban: 

Cigelstrewcher Mátyás például 1440-ben 1316 dénárt keresett a mészen, míg a 

                                                
68 Több városi számadáskönyv anyagát tartalmazza FEJÉRPATAKY László: Magyarországi városok 
régi számadáskönyvei. Bp., 1885. 
69 Uo. 443. 
70 1418-ban András mészégető például 5 forintot keresett az üzleten. − Uo. 173. 
71 Uo. 273. − „Item dedimus Ladislao cementario de Hannusdorff den. 200 feria sexta ante 
Quasimodo geniti.” 
72 Uo. 421. és 479. 
73 Uo. 479. 
74 Uo. 564-565. 
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város ugyanekkor csak a mész szállítására 2122 dénárt fizetett ki.75 Minden 

bizonnyal Cigelstrewcher volt az a Matis Czygelbruer néven nevezett polgár 

is, aki 1442. február és augusztus között 16700 dénárt és 6 forintot kapott 

Bártfától.76 Egy kocsis 1442 áprilisában 1440 dénárt keresett mész, további 

200-at pedig kő szállításával.77 1441-1442 fordulóján Zeler Péter egy hónap 

leforgása alatt 1300 dénárt, egy Jakab nevű mészégető 1442 első félévében 

6960 dénárt (ebből 150 dénárt sörre adtak neki!), ugyanezen év novemberében 

további 2000 dénárt kapott a várostól a mészért.78 

A mész iránti kereslet egyébként később sem csökkent a városban. A bártfai 

levéltár gazdag iratanyagában fennmaradt két számadás (Registrum super 

cimentum címen), amely a tanács által vásárolt mészről készült. Az 1488. és 

1489-1490. évi adatokat tartalmazó források azt mutatják, hogy a mész 

beszerzése ekkor már minden bizonnyal a környékbeli soltésztelepüléseken 

történhetett.79 A mondott két év folyamán e két forrásunk szerint a város 

mészre és ezzel kapcsolatos kiadásokra (például sörre és szállítási költségekre) 

120 Ft 114 dénárt és 1 ortot költött. Természetesen az is elképzelhető, hogy a 

jegyzékek nem tartalmazzák a teljes, mészre fordított összeget a mondott 

években. 

A fentiek tükrében egyáltalán nem véletlen, hogy a Bártfának 1486-ban torony- 

és falépítési munkákat végző István mester konvenciója meg sem említi a meszet, 

csupán csak a munkáért kifizetett jövedelemről szól. A város alighanem a saját 

raktáraiban lévő égetett meszet bocsáthatta a mester rendelkezésére a 

munkálatokhoz.80 

Bártfához hasonlóan felügyelhette és szervezhette a mészégetést néhány 

bányaváros magisztrátusa is. Körmöcbánya a 16. század elejétől Szklenón és 

Felsőstubnyán működtetett mészégető üzemet, amelynek működési költségeiről a 

                                                
75 Mind uo. 510.  
76 Uo. 536. 
77 Uo. 542. 
78 Uo. 535-536., 541. 
79 DF 215442.: „Scultetus de Grunwald fl IIII ex anno pretacto super cimentum.” (Vö. a 60. jegyz. 
Grimbald helynevével!) és DF 215506.: „Cuidam Iurkam Czapyk de Heslicht VI-ta ante Valentini 
per dominum Michaelem Sczeczer dedimus ad rationem calcis fl. III” stb. Itt egyébként 

valószínűleg a Bártfától keletre található Haszlin (Henszling) településről lehet szó. − CSÁNKI: 
Történelmi földrajz, i. m. I. 296. A forrásokban emellett szó esik még a mészégetéssel foglalkozó 
bizonyos Sárosi Gáspár mesterről, illetve Gras Miklósról és társáról is. A mész beszerzésének 
forrását ugyanúgy a környékbeli falvak jelentették, mint a már említett, ugyanebben az évtizedben 
folyó kápolnaépítés során. − DF 214966. 
80 DF 215266. Egy „Registrum super turrim et murum retro domum Tewfel” című, meglehetősen 
kurta feljegyzésről van szó. 
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falvak erdőőrei számoltak el a városnak. A városi számadáskönyvekben számos 

adat található erre vonatkozólag.81 

A selmecbányai tanács nagyjából ugyanekkor kezdett mészégetőt és 

téglaégetőt alkalmazni. A mészégetést rendszeresen fizetett munkások végezték, a 

szükséges fáról pedig a város saját erdeiből gondoskodott. Ez az állapot nagyjából 

a 16. század első harmadában állt fenn, ekkor azonban a városi mészégető üzem 

megszűnt, s attól kezdve a magisztrátus a szükséges meszet már a környékbeli 

falvakban kisipari keretek között égetést folytató jobbágyoktól szerezte be.82 

Sopron város középkori mésztermelését szerencsés módon − és az eddigi 

példákkal ellentétben − többen is vizsgálták már. Így elég, ha csak röviden szólunk 

róla. Mészégetők Sopronban több helyen is üzemeltek. A Dudlesz- (Durlas-) dűlő 

mészégetői minden bizonnyal 14. századi előzményekre mennek vissza, a 

Felberbrunn-dűlőben lévő kemencék a 15. század elejétől tűnnek fel a 

forrásokban. A század közepére datálható emellett az a kemence, amit az Ikva 

partján tártak fel néhány évtizeddel ezelőtt. Később az Attengräben dűlőben is 

égettek meszet. A 15. században a város építkezéseinek és ezzel a mész iránti 

keresletnek a megélénkülésével ugrásszerűen megnőtt az előállított mész 

mennyisége is. Nem véletlen, hogy mészégetők, azok fizetése, valamint mész 

raktározása és szállítása mind gyakrabban került említésre a város forrásaiban az 

1400-as években.  

A 15. század végétől számadások és egyéb kimutatások formájában szinte 

minden évből rendelkezünk Sopron mésztermelésére vonatkozó számszerű 

adatokkal. Nagyon fontos tényező, hogy a városban nem csupán a helyi 

szükségletekre égettek meszet, hanem a tágabb régiót is ellátták vele. A soproni 

mész déli irányban például egészen Csepreg környékéig eljutott. A város 

mésztermelésének visszaesése valószínűleg a Mohács utáni török veszély 

növekedésével állhatott kapcsolatban.83 

Úgy tűnik, hogy a fentiekkel ellentétben a 15. század derekán Pozsonyban már 

nem a tanács állíttatta elő a város középületeihez szükséges égetett meszet. A 

szomszédos osztrák területeken ugyanis minden bizonnyal megfelelő és állandó 

kínálat volt ebből a nyersanyagból. Jó adat erre, hogy 1440-ben a tanács 24 dézsa 

                                                
81 MAGYAR: Feudalizmus kori erdőgazdálkodás, i. m. 66. 
82 Uo. 77. 
83 A soproni mészégetéssel kapcsolatos legfontosabb munkák: GÖMÖRI: Mészégető kemence 
Sopronban, i. m.; MOLLAY Károly: A Tómalom középkori előzményei (Fejezet a soproni határ 
történetéből). Soproni Szemle 46, 1992, 150-167. és Szende Katalin: Városi gazdálkodás a 
középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: 
gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk: KUBINYI András − LASZLOVSZKY József − 
SZABÓ Péter. Bp., 2008. 425. 
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égetett meszet vásárolt egy hainburgi mészégetőtől a város falainak 

munkálataira.84 

E számadások egyébként nem csak pontos jövedelmi adataik miatt értékesek, 

hanem azért is hasznosak, mert az egyszerű okleveles emlékeknél bőbeszédűbben 

nyilatkoznak a mésszel kapcsolatos munkafolyamatokról is. A mész 

feldolgozásáról árulkodó oklevelekben szereplő terminológia főként latin és német 

nyelven maradt ránk. A mészégető foglalkozás és annak speciális szakkifejezései a 

latin forrásokban általában a calx, és a cementum, cimentum, a németekben pedig a 

kalk és chalich szóból különféle módon képzett formákban szerepelnek. 

A mészégetőket a középkori latinságban a cementarius (ezt gyakran a 

pénzverőkre és az ötvösökre is alkalmazták), a calcarius, a combustor cimenti, és 

a cremator cementi kifejezésekkel nevezték meg.85 Német nyelvű forrásainkban 

ugyanakkor általában a kalkbrenner, kalkbruer, kalgfurerer, kalkmacher, 

chalichfurer szavakkal jelölték az e szakmához tartozókat. Utóbbiak helyesírása 

egyébként nem következetes, számos variáció ismert.86 A mészégetést, mint 

tevékenységet a német kalkbruen és kalkbrennen, illetve a latin crematio jelölte.87 

Az égetés folyamatára alkalmazott magyar megfelelő csak jóval később, a 16. 

században jelenhetett meg az iratanyagban: „Az meez egetes egy pestwel tyz 

forint”.88 

A mészégetés technológiájának legfontosabb elemét, azaz magát a mészkőből 

megépített kemencét főként a fornax cementi és a német kalkowen kifejezés 

takarja. Ennek is számos más változata létezett: clibanus, fornax cementatia, 

furnus cementi stb.89 A már említett és a középkorban elterjedt mészpest szó 

                                                
84 KOVÁTS Ferenc: Az égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig az 1440-es 
években. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 9, 1902, 2-3. sz., 92-93. 
85 Sorrendben: „cementarius” – Antonius BARTAL: Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis Regni 

Hungariae. Budapestini 1901. 126. és A magyarországi középkori latinság szótára. Lexicon 
Latinitatis medii aevi Hungariae. I–V. (A–I). Kiadásra előkészítette BORONKAY Iván (I–II.), 
BORONKAY Iván – BELLUS Ibolya (III.), BORONKAY Iván – SZOVÁK Kornél (IV.), SZOVÁK Kornél 
(V.). Bp., 1987–1999. II/1. 9. Ugyanilyen formában a már idézett 1488. évi bártfai mész-
számadásban: „Conventio facta est cum magistro Caspari de Saros cimentario pro concremando 
fornace” − DF 215442; „calcarius” – SZAMOTA: Oklevélszótár i. m. 650; „combustor” – Uo. 143. 
és Lexicon Latinitatis II/2. 190., vö.: CD IX./5. 334.: „combustores coementorum” (1382);  
DIVALD − IVÁNYI:  Eperjesi templom, i. m. 53. − „Novello crematori cementi ad rationem den. L”.  
86 SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650.; „Ibidem Mertin calkbruer tenetur 2 kuffen calk.” – 

FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 421; Uo. 565; Uo. 484; Uo. 106. 
87 FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 323.; SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650.; DIVALD − 

IVÁNYI: Eperjesi templom, i. m. 60.: „Barthock super crematione cementi den. IIIcLXXV.” 
88 Adatunk 1557-ből származik. SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650. 
89 BARTAL: Glossarium, i. m.: 279.; FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 313.; „clibanus sive 
fornus” – ZSO I. 53. (1387) vö. Lexicon Latinitatis II/1. 152. és Lexicon latinitatis IV. 175; „ad 
fornum cementi” – ZSO IV 1075. (1413), „fornax cimentatia” – DL 16139 (1429) vö. Lexicon 
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mellett a „mészégető kemence” magyarul szintén csak a 16. században tűnik fel a 

forrásokban: „mesz egetw kemencze”.90 

Előfordul a kapcsolódó okleveles anyagban a mészverem kifejezés is. A 

mészverem, vagy meszes gödör alapvetően az oltott mész tárolására szolgált. Nem 

kizárt ugyanakkor, hogy – főként ha határjárás során említik a kifejezést az 

oklevélben – elhagyott, használaton kívüli mészégető katlanokat is így neveztek a 

korban. Magyarul már igen korán, a 13. század elején felbukkant, mint 

„mezwerum”.91 Latinul a fovea cementi, németül pedig a kalkgrube formában 

szerepelt az oklevelekben.92 

Az égetés után a kemencét szétbontották és a kiégetett meszet kocsikkal 

szállították el rendeltetési helyére. Feltételezhető, hogy a meszet a modern kori 

gyakorlatnak megfelelően ponyvákkal védték attól, hogy eső esetén oltott mésszé 

alakuljon át. A fennmaradt városi és építési számadáskönyvek alapján azonban 

úgy tűnik, hogy gyakran hordókban került a mész a megrendelőhöz, főként ha 

nagyobb és kidolgozott munkaszervezettel zajló építkezésről volt szó. Ilyen 

hordók szerepelnek például a bártfai, 1489-ből fennmaradt mész-számadásban 

(vasa cementi), vagy a lékai vár 1524. évi számadásában (tunelle cimenti) is. A 

német nyelvterületeken a meszeshordókat részben németül, részben latinul, a már 

említett szavakkal jelölik a források. Egy bártfai számadás például 1433-ban tesz 

említést ilyenről (Item vm kalkuffen pinden fl 4).93 

Ahogyan azt már említettük, a szállítást végzők neve és fizetségük is 

rendszeresen szerepel a forrásokban. Az eperjesi Szent Miklós templom építésénél 

mész és homok szállításáért 1502-ben egy alkalommal például 26 dénárt fizettek a 

fuvarosoknak (vector, ductor). A szállítást itt bizonyosan nem a mészégetők 

végezték. A meszet a kocsiról lerakodók (depositores) egyébként ugyanekkor 10 

dénárt kaptak.94 

Az építkezéseknél az égetett mész tárolására és talán magára a megoltására is 

kádakat (doleum)95 használtak, amit nagyobb építkezéseken direkt az erre a célra 

                                                                                                                    
Latinitatis IV. 129; „clibano cementi” – DL 65277. (1349), „ad fornacem combustionis cementi” – 
ZSO II. 4891. (1406) stb. Estei Hippolit már említett 16. század eleji számadáskönyvében a 
kifejezés olaszos formában szerepelt: „uno forno de calzina” − E. KOVÁCS: Estei Hippolit 
számadáskönyvei, i. m. 32. 
90 SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650. 
91 CD III/1. 369.: „ad foveam que vocatur mezwerum” (1222). 
92 CD IX/2. 165.: „foveam cementi”, illetve SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650. Hasonló 
értelemmel bírt még a latin „cementaria” is. BARTAL: Glossarium, i. m.: 126. 
93 DF 215506, DL 26317. − „Item cimentatori magistro a qualibet crematone tunelle cimenti vulgo 
kemenczhetwl soluti sunt fl. Vx d. X”, illetve FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 324. 
94 „Pro vectura cementi et arene ad ecclesiam den. XXVI”, illetve „Depositoribus cementi ad 
cameram in cimiteris den. X”. DIVALD − IVÁNYI: Eperjesi templom, i. m. 56. 
95 DF 215506: „Item sculteto doleatori pro doleis cimentum dictum ducendis d. LXII.” (1489). 



 
 
 
 

Mészégetők és a mész forgalma a Mohács előtti Magyarországon 

 120 

alkalmazott kádármester gyártott, illetve amennyiben szükség volt rá, javított. Más 

esetekben vásárolták ezeket. Ennek a magyar megfelelője egyébként a kora-

újkorban nyilván a „mészkeverő vályú” volt.96 Szintén ilyenekben szállíthatták és 

tárolhatták a mészoltáshoz szükséges vizet is. Kifejezetten a mész tárolására, a 

falakhoz történő szállítására használták a dézsákat (scaffia, scapha), amelyek a 

kádaknál jóval kisebbek voltak.97 Egyes esetekben ezeket javítani is kellett, ami 

néhány dénárnyi költség volt, az eperjesi templomépítésnél például egy 

alkalommal 4 és fél.98 

A mész oltásánál a mészkeverő munkások (kalkrurer) vettek részt. Szintén 

mésszel dolgoztak a malterkeverők (morterrurer).99 Más esetekben összefoglalóan 

„mészmunkásokról” (manuales cementorum) hallunk, akik nyilván a 

legkülönbözőbb, mészfeldolgozással kapcsolatos és különösebb szakértelmet nem 

igénylő feladatokat végezhették. Amennyiben külön nem említik ezeket, akkor 

valószínűleg a napszámosok között kell keresnünk őket az építkezésen (parvi 

laboratores).100  

Habár az égetett mész kötőanyagként alkalmazása a középkori építkezések 

során jellemzően mészhabarcsként történt, egyes esetekben ennél primitívebb 

formában használták fel a meszet. Előfordult például, hogy az épület köveit 

nem habarccsal rögzítették egymáshoz, hanem olyan módon, hogy a kövek 

közé kőtörmeléket és égetett mészdarabkákat tettek és aztán forró oltott 

mésszel öntötték le. Arra is van példa, hogy nagyobb, égetett mészkődarabokat 

is beépítettek a többi kő közé, amelyek a falban így csak később, fokozatosan 

hidratálódtak. Hasonló eljárást alkalmaztak például a Szabadka melletti 

hajdújárási árpád-kori templom alapjainak építésekor is.101 

                                                
96 Nem kívánjuk most az építkezések során  használt összes eszközt felsorolni, csupán azokat, 

amelyek a mésszel kapcsolatos munkákban bizonyosan használatosak voltak. A kádakra és 
összefoglalóan a többire is vonatkozólag lásd: SZŰCS: A középkori építészet, i. m. 324-325.; 
SZAMOTA: Oklevélszótár, i. m. 650.: „Mesz keverö valu”. Az adat 1638-ból származik.  
97 DIVALD − IVÁNYI: Eperjesi templom, i. m. 57-58. – „Pro uno scaffia ad deferendum cementum 
den IX.” illetve „Pro scaffiis cementi den. IX.” stb. Lásd még DF 214966. 
98 „Pro melioratione certorum scaffiorum den IIII ½ .” Uo. 66. 
99 FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 524.: „Item den kalkrureren X tagwere zu 9 den. facit 90 
den.”, valamint „Item den morterrurer VIII tag zu 9 den. facit 74 den.” 
100 Bártfán 1427-ben említik őket a város számadáskönyvében. „Item manualibus cementorum 

dedimus den. 12 feria sexta ante Invocavit. Item duobus manualibus dedimus 48 den.” – 
FEJÉRPATAKY: Számadáskönyvek, i. m.: 246. A napszámosok, ahogyan azt már idéztük, többek 
között a lékai vár számadásának 1525. évi adatai között is szerepelnek. – DL 26317. vö. SZŰCS: A 
középkori építészet, i. m. 325. 
101 SZEKERES László: Hajdújárás-„Kővágó” (Egy Árpád-kori templomrom Szabadka határában). 
In: A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szerk: LŐRINCZY Gábor. 
Szeged, 1994. 466. 
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Összességében arra következtethetünk, hogy nem csak a mész kitermelése, 

hanem a mésszel kapcsolatos alapvető építőipari munkafolyamatok sem 

különbözhettek jelentősen a 19-20. században − főként a népi mészégetésben 

és építkezésben − alkalmazott módszerektől. A mész a középkorban és az azt 

követő időkben is az építőipar egyik legalapvetőbb nyersanyaga volt és 

előállításához gyakorlatilag ugyanolyan technológia szükségeltetett. Még 

akkor is, ha a mész felhasználása manapság mennyiségi szempontból össze 

sem vethető annak középkori méreteivel. 
Ha pedig az imént azt mondtuk, hogy a városi és egyéb számadások 

bőbeszédűbbek a más jellegű forrásoknál a mészégetéssel és mészmunkákkal 

kapcsolatosan, azért azt is el kell ismerni, hogy a mészégetés középkori 

mikéntjére vonatkozó forrásaink így is csak nagyon szürkék és egyoldalúak. 

Egy-két, eddig még lappangó okleveles adat előkerülése, vagy újabb 

számadásoknak a kutatásba való bevonása azonban reményt ad arra, hogy a 

jövőben még csiszolhatunk a középkori mészégetőkről alkotott, jelenleg kissé 

homályos képen. 
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Lime-burning and the Commerce of Lime in Hungary before 1526 

 
This paper discusses the medieval history of the production and the commerce 

of lime. As opposed to other segments of medieval architecture, for instance 

the organization of labour, this topic is not considered to be popular among 

Hungarian historians specializing on the Middle Ages, which can be explained 

mainly by the sporadic sources regarding the topic. However, the available 

sources make it possible to draw a rough outline.  

The collected place and personal names provide an excellent tool for 

determining how well-spread this activity was. It is much harder to find such 

sources which mention  

Those sources which mention lime-burning or lime-burners are much 

harder to find but based on these it seems obvious that the majority of the lime 

was produced by bondsmen and most of their product was eventually placed in 

the hands of the landlords. The situation was probably utterly different when 

quicklime was needed at larger constructions, often commissioned by the king. 

In these cases well-paid and permanently occupied lime-burners played the 

leading role and their job was usually carried out directly at the construction 
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site. Town constructions must have been similarly well organized. Town 

councils ordered  

The lime, which was used to build or rebuild town walls or public houses 

commissioned by the town councils, was often burnt in lime-kilns owned by 

the community. In some towns, in Bártfa (Bardejov) for instance, lime was 

supplied by big businessmen. Medieval lime production in towns probably 

reached its peak at the turn of the 15th and 16th Centuries. 




