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1. Be ve zető
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Acta Siculica év-

könyv ének 2007-es szá má ban kö zölt dol go zat ban 
a vargyasi ha gyo má nyos mészégető mes ter ség re vo-
nat ko zó, le vél tá ri for rá sok ban, do ku men tu mok ban 
és fel mé ré sek ben rög zí tett ada to kat tet tem köz zé, 
ugyan ak kor a fa lu ha tá rá nak há rom na gyobb völ gyé-
ben épí tett egy ko ri és ma is üze melő mészégető ke-
men cé i nek (kat lan ja i nak) fel mé ré sét pub li kál tam.1

A ku ta tás foly ta tá sa ként eb ben a dol go zat ban a 
felgyűlt ada tok ra épít ve né hány sa já tos élet hely zet 
fel vil lan tá sá val mu ta tok rá a tra di ci o ná lis mes ter ség 
csa lád ban és kö zös ség ben be töl tött sze re pé re, ar ra a 
ge ne rá ci ók cserélődésével foly ton meg úju ló fo lya mat-
ra, amely so rán a mész ége tés művelői sokrétű, egy-
időben gaz da sá gi és tár sa dal mi hasz not ter mel tek. 
Ku ta tá som nak eb ben a sza ka szá ban mély in ter júk 
ré vén kí sé rel tem meg fel fed ni a 20. szá za di mész ége-
tés gaz da sá gi hát te rét és a ter me lé si fo lya mat so rán 
ak ti vi zált tár sa dal mi kap cso la tok moz ga tó ru gó it. 
A te rep mun kák so rán több kat lan tu laj do nos sal (mész-
égető gaz dá val) és mészégetésből élő nap szá mos mun-
kás sal ké szült rész le te ket meg vi lá gí tó in ter jú.2

A természetkiélő tra di ci o ná lis te vé keny ség az al kal-
ma zott mun ka stra té gia, a ki épí tett kap cso lat há ló, a ke-
res let és a ter mék értékesíthetősége függ vé nyé ben az 
el ért ered mény te rén szé les ská lán mo zog: biz to sít hat-
ja a.) a szűk meg él he tést, b.) a tisz tes jó lé tet, c.) eset leg 
a gaz da ság ba vissza for gat ha tó vagy szim bo li kus ja vak 
meg szer zé sé re for dít ha tó több le tet, pro fi  tot ter mel. 
Bár a 20–21. szá zad for du ló ján a mész irán ti meg ug-
rott ke res let ser kentő tényezőként hat, a mészkőbánya 
hasz ná la tá nak ti lal ma és a természetvédők til ta ko zá sa 
a fel szá mo lást ve tí ti előre. A mészégetők a két vég let 
kö zött meg él he té sü ket ve szé lyez te tett nek, ter melő ak-
ti vi tá su kat al kal mi nak, bár me lyik pil la nat ban meg-
szüntethetőnek vé lik. Ta lán ez a ve szé lyez te tett ség is 
in dí té ka a ko ope rá ci ó nak, il let ve an nak az össze tar to-
zás nak, ame lyet a mészégetők cso port név is je lez. 

Az interjúk során egyérelművé vált, hogy a jel-
zett közösségi kohézió egyben aktív csoporttudatot 
is jelent. Dolgozatomban ennek a csoportnak a 20. 
századi mindennapjait elevenítem fel, és minthogy 
széles társadalmi kapcsolathálóra kiterjedő, nehéz 
fi zikai munkát igénylő, a kifejezés legtágabb értel-
mében vett emberpróbáló tevékenységet vizsgálok, 
a termelés organizáltságának bemutatásán túl a mes-
terséghez kapcsolódó jellegzetesen emberi attitűdök 
közt a rivalizáló féltékenység és a konfl iktusok is fel-
villantásra kerülnek. Az interjúkra alapozott értelme-
ző bemutatást követően folytatom a vargyasi határ 
mészégető katlanjainak feltérképezését a helyiek által 
igen régóta használt helyszínen. A Rika-erdő egykori 
és mai katlanjait rövid leírással, térbeli elhelyezésüket 
bemutató térképpel és fényképekkel adatolom.

2. A gaz da, a se gít ség és a mun kás
A te rep mun kát megelőzően a té ma szak iro dal ma, 

az előzetes in for má ci ók, va la mint a Vargyasról al ko-
tott ku ta tói előkép nagy lét szá mú mészégető je len lé -
t ét ve tí tet te előre. Te rep ku ta tá som kez de tén már ar ra 
let tem fi  gyel mes, hogy an nak el le né re, hogy Vargyast 
a mészégetők fa lu ja ként tart ják szá mon a lo ká lis és 
a re gi o ná lis köz tu dat ban, adatközlőim né hány név 
fel so ro lá sa után már egy re ne he zeb ben tud tak mész-
égetőt azo no sí ta ni, azt sej tet ve, mint ha fa lu szin ten 
alig tu cat nyi an űznék ezt az ipart. Rö vi de sen ki de-
rült, hogy a mészégető fo ga lom na gyon konk rét je len-
tés tar tal mú, mely alap ján mészégető va ló ban 10–12 
van Vargyason, nagy já ból annyi, ahány kat lan, il let-
ve mészégető hely szín (mi vel egy-két mészégető két 
szom szé dos kat lant is üze mel tet). Szá mom ra új don-
ság ként a hely szí nen vált vi lá gos sá, hogy a mész ége té-
si mun ka me net különböző fá zi sa i ban részt vevő kat-
lan tu laj do nos, aki egy ben a mész ége tés spe ci a lis tá ja, 
a segédkező csa lád tag ok, il let ve a fi  ze tett nap szá mo-
sok ter mi no ló gi ai be ha tá ro lá sa az el vég zett mun ka 
jelentőségéhez vi szo nyí tott. Az ál ta lá no sí tó mészégető 

1 A ku ta tást a Szé kely Nem ze ti Mú ze um tá mo gat ta. Le vél tá ri do-
ku men tu mok, a szak iro da lom és egyéb for rá sok alap ján a kö zölt 
dol go zat a vargyasi mész ége tés ki ala ku lá si fel tét ele it és a mes ter-
ség tech no ló gi ai le írá sát mu tat ta be, va la mint az al kal ma zott gaz-
da sá gi tech ni ká kat is mer tet te. KINDA Ist ván 2007a, 579–595.

2 A dol go zat ban dőlttel ki emelt adatközlői idé ze tek sa ját gyűjtés 
ered mé nyei. Az anyaggyűjtésben és a te rep ku ta tás le bo nyo lí tá sá-
ban nyúj tott jelentős tá mo ga tá sá ért kö szö net tel tar to zom Fe hér 
Já nos vargyasi művészettörténésznek.
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fo gal ma te hát Vargyason csak azt a min den faj ta szak-
irá nyú kép zett ség nél kü li em bert – nép raj zi ter mi nus-
sal pa raszt spe ci a lis tát3 – je lö li, aki sa ját ke men cé jé ben 
ége ti a me szet. A mész ter me lés különböző mun ka fá-
zi sa in be kap cso ló dó sze mé lyek vol ta kép pen a mes ter-
ség vi szony la tá ban jól kon tú ro zott hi e rar chia fo ka in 
he lyez ked nek el, s az sem mel lé kes, hogy ez a ka te-
gó ri a be li szó ró dás de ter mi nál ja a fa lu ban el nyer hető 
tár sa dal mi el is me rés mér té két is, az az majd hogy nem 
egy be esik a kö zös sé gen be lü li szim bo li kus stá tus sal. 

a.) En nek a meg osz lás nak megfelelően Vargyason 
tu cat nyi ak tí van dol go zó mészégetőt, más szó val gaz dát 
– vagy újab ban pat ront – ta lá lunk. Köz tük mar káns 
cso por tot al kot nak azok a ro ko nok, akik egy több ge-
ne rá ci ó ra vissza ve zet hető mészégető di nasz tia tag jai; 
mel let tük szá mon tar ta nak né hány idős, vissza vo nult 
mészégetőt is. A gaz da rész vé te le nél kül nem igen le-
het ki éget ni egy-egy kat lan me szet, tu dá sá ra szük ség 
van, a mun ka össze han go lá sát, a nyers anyag és a szál-
lí tás meg szer ve zé sét ő vég zi. A mun ká sok a gaz dá nak 
szó be li meg egye zés alap ján dol goz nak, aki biz to sít ja 
a mes ter ség hi va ta los műveléséhez a he lyi ta náccsal 
kö tött szerződéses hát te ret, fi  ze ti az adót, ren del ke zik 
a kő és fa be szer zé sé hez szük sé ges pénz zel, és meg szer-
ve zi a nyers anyag ok hely szín re tör ténő fu va ro zá sát is. 
Az ál lan dó meg ren de lés be biz to sí tá sa és a ter mék ked-
vező áron tör ténő ér té ke sí té se ugyan csak a gaz da talp-
ra esett sé gét és kap cso lat rend sze rét igény li. 

Az anya gi for rá sok előteremtése és a szervezői 
mun ka mel lett a gaz da a mes ter ség ki vá ló ismerője, 
spe ci a lis tá ja is egy ben. Nap ja ink el is mert mészégetői 
ki vé tel nél kül gyer mek ko ruk ban sa já tí tot ták el a mes-
ter sé get, töb ben épp a csa lá di ha gyo mány ba szo ci a li-
zá lód tak: „mon dom, én lehettem… ti zen öt esztendős se 
vótam, má ak kor má sze kér rel hord tam a me szet, nem 
ko csi val, egyik fa lu ból le Híd vé gen, le Nyáraspatak. Is me-
ri? Min de nütt jár tam a sze kér rel, ló val, sze kér rel”. (1) 
A hosszú tá vú, össze han golt mun ka egyik biz to sí té ka 
le het a leendő mun kás be ta ní tá sa, kéz alá szok ta tá sa. 
A fen nebb idé zett adatközlő ál lan dó mun ká sa így em-
lék szik a kez de tek re: „fel az üdősöktől, felszedtük… 
Hát en gem, sze gény apám, nyugudjék csen de sen, nem 
ta ní tott er re a mun ká ra, az öregtől lát tam, P. bá csi tól, 
me el-el hí vott, le het tem tíz, ti zen egy esztendős, jöt tem, s 
fi  gyel tem az öre get. S fi  am el kell jön ni, meg kell ta nul-
ni, s ad dig er re, ad dig ar ra, míg az öreg bévett oda a lik-
ba ma ga mel lé, s ad dig fi  gyel tem, amíg fel szed tem. Most 
má nem tud egy ak ko ra kö vet fel ven ni, mind így a kuja-
kom, így ne. Na de úgy es me nyen, s úgy es csi nál ja, alig 
tud fel mász ni a sze kér re! Het ve nen felül van.” (2)

b.) A mészégetők csa lád tag jai – szülők, gye re kek, 
fe le sé gek –, amennyi ben bír ják a ne héz fi  zi kai mun-
kát, al kal mi se gít sé gek ként ki ve szik ré szü ket a mész 
előállításának fo lya ma tá ból. Sze re pük nem elsőd-
leges, rész vé tel ük sem nél kü löz he tet len, vi szont ha 
elég se gít ség van, a gaz dá nak nem kell ide gen mun-
kaerőt be von nia és meg fi  zet nie, a ha szon ból több 
ma rad a csa lád ban. Ezek a hoz zá tar to zók is me rik a 
mes ter ség for té lya it, azon ban se gít sé gük re elsősor-
ban a több em bert igénylő mun ka fá zi sok ban, pél dá-
ul a nyers anyag hely szín re tör ténő szál lí tá sa kor, a kő 
tö ré se kor és kat lan ba va ló be ra ká sa kor van idősza-
kosan szük ség. A mész ége tés be va ló egy-két na pos 
be kap cso ló dás ra a mun ka hely, a csa lá di gaz da ság ve-
ze té se mel lett vagy kül föl di mun ka vál la lás szü ne te i-
ben is lehetőség nyí lik, rész vé tel ük te hát op ci o ná lis, 
s mint hogy a gaz da csa lád já nak tag jai, rá adá sul nem 
kö töt tek a mes ter ség hez, tár sa dal mi el is mert sé gük 
sem ala cso nyabb a gaz dá é nál.

c.) Vargyason he lyi szó hasz ná lat ban mun ká sok nak 
ne ve zik a nap szám ra fi  ze tett munkaerőt, amely re a ki-
sebb vagy idősebb csa lá dok nak fo ko zot tabb szük sé ge 
van. Mint em lí tet tük, a mész ége tés ben érin tett cso-
por tok kap csán többrétű, tár sa dal mi és gaz da sá gi hi e-
rar chi á ról kell be szél nünk, ugyan is ezek a mun ká sok 
gyak ran a fa lu tár sa dal má nak sze gé nyebb rétegéből, 
leg in kább ci gány csa lá dok ból ke rül nek ki. A mun ká-
sok cso port ja azok ból a személyekből áll, akik elég 
meg bíz ha tó ak ah hoz, hogy a szé kely gaz da szá mít has-
son mun ká juk ra az egy más után következő meg ren de-
lé sek ese tén is. Egy-egy ren de sebb csa lád ból két-há rom 
mun kás is dol goz hat rend sze re sen egy mészégetőnek, 
kö zöt tük ál ta lá ban köl csö nös se gít sé gen ala pu ló pat-
rónus–kliens vi szony épül ki. A nap szá mo sok a sze-
zo non kí vül ka pott plusz jut ta tá sok – ter mény, hús, 
pénz – szám lá ját mun ka ere jük kel egyen lí tik ki. „Ne-
köm meg van az ál lan dós mun kás, há hogy ne. [Hány 
em ber van itt ál lan dó an?] Most egy em ber s izé a fi  á val, 
egy csa lád. Só gor, feleségök rak ják es, ők es ége tik. Én 
hor dok kö vet s fát.” (1) A fa lu ban a mészégetésből élő 
cso port tár sa dal mi meg íté lé se egyértelműen po zi tív, 
a be csü let tel vég zett értékteremtő mun ka ál ta lá no san 
el is mert, a mészégetői stá tus va la hol a földművesek és 
az ipa ro sok kö zé helyezhető.4

3. Mész ége tés a 20–21. szá zad ban
3.1. „...itt örök ké tig mész vót...”
Vargyas fa lu mo nog rá fi  á ja a fő meg él he té si for rá-

sok közt meg em lí ti a mész ége tés mes ter sé gét is: „a leg-
ré gibb időktől fog va a fa lu la kos sá ga földműveléssel, 

3 JU HÁSZ An tal 1991, 629.
4 Akár csak a nagy részt szénégetésből élő és fejlődő Farkaslaka 
ese té ben. Lásd KINDA Ist ván – PE TI Le hel 2004, 203–225. 
Ér de kes mó don a szin tén természetkiélő te vé keny sé get foly ta tó 

nagyborosnyói téglavető ci gá nyo kat – ta lán et ni kai iden ti tá suk 
mi att? – le né zik a fa lu ban. KINDA Ist ván 2007b, 597–622. 
A tár sa dal mi el is mert ség fel tét ele it és mu ta tó it a későbbiekben 
elem zem.
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ál lat te nyész tés sel, fa ki ter me lés sel és mész ége tés sel fog-
lal ko zott”5. A kol lek tív em lé ke zet ben a mész ége tés 
kez de tei az is me ret len, majd hogy nem mi ti kus elő-
időkig nyúl nak vissza: „...itt örök étig mész vót, ősidők 
óta. Vótak kat la nok min den fe lé, s nem egy vót. Vót a 
Lokon, vót Al szeg be a fa lu végin, vót a Rikába, min den-
fe lé.” (3) Egy öreg mészégető az ap já tól úgy hal lot ta, 
hogy a mes ter sé get Vargyason egy va la mi ko ri me szes 
ci gány ho no sí tot ta meg elsőként – esze rint va la mi-
kor a 20. szá zad ele jén –, em lé  ke i  ben ku tat va az tán 
rá jött, hogy egy kor ma ga is ko ráb bi mészégető kat la-
nok rom ja it fe dez te fel. „[Azt mond ta, az ap já tól ta-
nul ta.] Ő meg ta nul ta vót ak kor, azt se tu dom, kitől, ő 
csak hal lot ta, nem jut eszem be, egy ci gány éget te. Nem 
jut eszem be mi nek hítták, má rég meghót. [Ci gány?] 
Mis ka, na ő kezd te vót, va la hol meg ta nul ta a mész ége-
tést. Tőle ta nul ta apám, tőle. [S más nem volt ak kor, 
mi kor ez a Mis ka ége tett?] Nem, nem. Nem vót. [Még 
azelőtt?] Azelőtt ugye én nem es kér dez tem. Le het, hogy 
éget ték. Azelőtt imitt-amott az erdőkön, vol na egy a Ke-
rek-hegy alatt, ott es vót egy kat lan, ott künn, az olda-
lokba itt es, ott es kap tunk egy-egy he lyet, ahol kat lan 
vót s lát szik, a mészkő meg vót éget ve, nem égett ki s ki-
hány ták, több helyt vót, több helyt. Itt Rikába ugyan 
kap tam én es két kat lant, hol ezelőtt éget ték, tég lá val ki 
vót rak va.” (1)

Idős mészégető gaz dák – akik azo no sí ta ni is 
tud ták a 20. szá zad ele jén tevékenykedő égetőket 
– vissza em lé ke zé sei sze rint az 1948-as ál la mo sí tást 
megelőzően öt-hat mészégető dol go zott ál lan dó jel-
leg gel Vargyason, akik az erdők és a ki ter mel hető 
mészkő szom széd sá gá ban el te rülő köz bir to kos sá gi 
te rü le te ken épí tett kat la nok ban éget tek. A ter me-
lés hez szük sé ges mész kö vet és fát szin tén a köz-
bir to kos ság tól vá sá rol ták. Jelentős mennyi ségű fa 
szár ma zott ugyan ak kor az előbb em lí tet tek mel lett 
a ki ter jedt bir tok kal rendelkező Daniel bá ró ura dal-
mi erdeiből is. „Ez az erdőrész, ez az tán a bá ró nak 
– va la mi lyen Fe renc nek... [Daniel – K. I.] va la mi kor 
esszeszedte ő es az erdőrészeket, mü vélle meg be szél-
tük, ad-e fát? Igen. Met ne ki es jól esett, met a hul ló 
fát bizon ak kor egy száz hek tár erdőbe bizon sok fa 
le tört, sok szá raz fa lett, azt hord tuk. […] Men tünk 
ki az erdőbe fo gat tal, vit tük a fűrészt… [Meg kel lett 
fi  zes sék?] Azt meg az el vót ren dez ve. A bá ró a fát 
ő ad ta, de ami kor vé gez tünk, ak kor a katlanétt va-
la mit, va la mennyit ad tunk. [Me szet?] Nem, pénzt 
ad tunk. Pénzt ad tunk, hát mit csi nál jon ő es az 

izé vel, a mésszel. Ide le a nagy kas tély most es meg-
van, a bá rói kas tély, ide le meg van.” (3) 

A mészégetők az előállított ol tat lan me szet nem-
csak a fa lu ban ér té ke sí tet ték, ha nem tá vo lab bi vi dé-
kek vá sá ra i ra és a kör nyező fal vak meg ren de lé se i re 
egy aránt szál lí tot ták: „sze ke rek kel szál lí tot ták le s vit-
ték vi dé kek re. Ad ták el ilyen ré gi vé kás hogyhívjákok-
kal, vé ká val, nem ki ló val, má zsá val ad ták. Két vé ka 
mész egy vé ka ga bo na. Így cse re be rél ték ak kor az árut, 
a me szet, a ga bo nát.” (4) Vissza em lé ke zé sek alap ján 
az 1930–1940-es évek ben hasz nált át la gos kat lan-
ban a je len le gi nél6 va la mi vel ke ve sebb, 40–50 má-
zsa me szet le he tett egy ége tés sel előállítani, amely-
nek szál lí tá sá hoz egyidejűleg há rom-négy sze kér re 
volt szük ség. A ter me lés és a for gal ma zás ha té kony 
meg osz tá sát ki vá ló an el lá tó köz ve títő ke res ke del-
mi for ma, a sze ke res ség in téz mé nye (amely nek spe-
ci á lis or ga ni zált sá gá ról előző köz le mé nyem ben is 
szól tam7) a 20. szá zad de re kán még ja vá ban vi rág-
zott. Gya kor la ti meg va ló su lá sa az je len tet te, hogy 
a 30–40 órás in ten zív tü ze lést követően – a kihű-
lésre szá mí tott 10–12 óra el tel té vel – a mészégető 
gaz da a be szer ve zett fo ga to sok kal több na pos, eset-
leg he tes áru szál lí tó fu va ro zás ba kez dett, amely so-
rán ki sebb-na gyobb té te lek ben ki áru sí tot ta a friss, 
ol tat lan me szet.8 „Én vótam a gaz dá ja, én hord tam, 
ne kem vót a két nagy ló, sze kér, én hord tam a kö vet, 
én hord tam a fát. Ak kor mi kor ki éget tük, ak kor még 
há rom fo ga tot sze rel tem, né gyet, av val men tünk hát ra 
reg gel, rak tuk meg, vit tük...” (3)

A vargyasi idős mészégetők be szá mo lói alap ján 
a fon to sabb cél pont ok a Vargyas–Barót–Sepsiszent-
györgy, a Vargyas–Székelyudvarhely, il let ve a Var gyas–
Kőhalom út vo na lak te le pü lé sei vol tak. Amennyi ben 
előzetes meg ren de lés re szál lí tot tak, úgy a szekerekből 
ál ló ka ra ván a leg rö vi debb úton a vá sár ló hoz fu va roz ta 
a me szet. „Az illetőnek ha za hoz tuk, azu tán fo gott ne ki. 
Ak kor jöt tek ide vidékről, Háromszékről, szegődték meg. 
De mü – megszegődték, oda ad ták a cí met – is mét men-
tünk sze kér rel, vit tük igyenesen oda. Jó vót erőssen.” (3)

Ha he ti vá sár ra vit ték, együtt in dul tak a sze ke re-
sek, s a vá sár ban a gaz dá val meg kö tött üz let után vál-
hat tak szét, ki-ki a fel vá sár ló hoz szál lít va a szük sé ges 
mennyi sé get. Ese ten ként, meg ren de lés hí ján, há za ló 
ke res ke del met foly tat va vé kán ként áru sí tot ták ki 
a sze kér tar tal mát: „úgy es vót, mind nem vót el ad va, 
men tünk, men tünk, el hagy tuk Málnásfalut, min de nütt 
kap tunk gaz dát, jöt tek, na me szet hoz tam, mennyit 

5 SZÉCSI An tal 2005, 33.
6 Ál ta lá no san 50–70 má zsás kat la no kat hasz nál nak nap ja ink ban. 
Az egy ko ri leg na gyobb kat lan a Vargyas-patak völ gyé ben épí tett 
13 má zsás (ún. va go nos) volt. Bővebben lásd KINDA Ist ván 
2007a, 587, 590–591.
7 Uo., 583.

8 Vargyas mo nog rá fi  á ja a mes ter ség ál tal össze kö tött, szo ros ko ope-
rá ci ó ban dol go zó tár sa dal mi cso por to kat egye ne sen mészégető tár-
sa sá gok ként em lí ti: „a szö vet ke ze te sí tés előtt mészégető tár sa sá gok 
is működtek a köz ség ben, ame lyek a me szet a kö ze li és tá vo lab bi 
hely sé gek ben ér té ke sí tet ték”. SZÉCSI An tal 2005, 33.
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ad jak, ennyit. Na jöj je nek bé. Béjöttünk.” (3) A be szá-
mo lók alap ján a tranz ak ci ót min den eset ben a gaz da 
kö töt te, s ez után be szél te meg a fel fo ga dott fu va ros-
sal, hogy ho va mennyi me szet szál lít son ház hoz. 

Az előzetes meg egye zés alap ján fo ga dott sze ke re-
sek a több na pig, ese ten ként akár egy hé tig is tar tó 
uta zás alatt sa ját, ott hon ról vitt koszt ju kon él tek, 
bővebb ét ke zés sel egy be kö tött kö zös ál do más el fo-
gyasz tá sá ra egy-egy si ke res út ból hazatérőben, isme-
rős fo ga dók ban ke rült sor. Rend sze rint már az első 
csár dá nál, ahol meg állt pi hen ni a cso port, ki fi  zet te 
a gaz da a fu va ro so kat, hogy azok ked vük re köl te kez-
hes se nek, mu lat has sa nak. „Én, mi kor a me szet el ad-
tam, ak kor a pénzt meg kap tam, ak kor bémentünk egy 
kis kocs má ba, s na ne sze neköd es, meg fi  zet tem a fu var-
dí jat. Mind egyik nek vót pén ze, mind egyik nek. Sok jó 
pénzt kap tunk erősen a kat la né. […] Et tünk-it tunk, 
ak kor ül tünk sze kér re, éj jel-nap pal ha zá ig jöt tünk. 
Úgy meg vótak a lo vak es, a fo ga tok es szok va, hogy 
egy mást nem hagy ták el. Egy más után a négy fo gat tal 
jöt tünk. De nem csak én, a má sik es néggyel, a má sik 
es néggyel, ugye. So kat éget tük akkorjába, sok me szet 
hord tunk.” (3)

Ha za ér ve a sze ke re sek vagy más gaz dák újabb fu-
var ja i nak szál lí tá sát vál lal ták, vagy sa ját gaz da sá guk-
ban dol goz tak, a mészégető pe dig az újabb kat lan 
mész előállításához szük sé ges nyers anyag be szer zé sé-
vel és az ége té si mun ka meg szer ve zé sé vel fog la la tos ko-
dott. „Kap tunk embört es, béraktuk, kap tunk em bert, 
az em ber éget te, mert ne künk fo ga tunk vót, ló vót, sze kér 
vót, ne künk kel lett men jünk kőétt, fáétt, ugye.” (3)

Lé nye ge sen könnyebb volt a fu va ros éle te a mész-
égető gaz dá é hoz vi szo nyít va, egy részt azért, mert 
a fo ga tos szá má ra a fa lu ban min dig akadt mun ka, 
más részt azért, mert va ló já ban nem ő, ha nem jó erő-
ben tar tott lo vai dol goz tak he lyet te. Ál lan dó an moz-
gó élet mód ja ré vén alapvetően tá jé ko zot tabb nak, „vi-
lág lá tott nak” szá mí tott a fa lu ban. 

A mész ége tés művelői az ön el lá tó és az árutermelő 
élet stra té gi ák komp le men ter al kal ma zá sá val te remt-
het ték meg eg zisz ten ci á ju kat.9 Élet szer ve zé sü ket, gaz-
da sá gu kat a több lá bon ál lás jel le mez te. Va la mennyi-
ük nek hek tá ron fe lü li, akár 5–10 hek tár te rü let is 
volt a bir to kuk ban, ame lyet – te kin tet nél kül a mész 
irán ti ke res let re – fo lya ma to san megműveltek, ugyan-
ak kor az igás ál lat ok ként hasz nált lo vak te nyész té se 
mel lett te he ne ket tar tot tak és ser tést is ne vel tek.10 

A mészégető csa lád já ban a mun ka meg osz tás a 
pénz meg szer zé sé nek és a ter mé nyek előállításának 

el kü lö ní tett te vé keny sé ge i re vo nat ko zott. Míg a csa-
lá dok fér fi  tag ja i nak fő te vé keny sé ge a rend kí vül 
ne héz fi  zi kai mun kát igénylő mész ége tés re kor lá to-
zó dott, az asszo nyok fel adat kö re a gyer me kek ne ve-
lé sé re, az ál lat ál lo mány el lá tá sá ra, a ház kö rü li és 
a mezőgazdasági mun kák vég zé sé re ter jedt ki. A ko-
ra ta vasz tól késő őszig tar tó sze zon ban jelentős részt 
vál lal tak a mész ége tés ben is, kö zü lük nem egy fér fi  
mód ra dol go zott fér je mel lett a mészégető ke men-
cé nél. Er re utalt idős adatközlőm, ami kor az egyik 
nap szá mo sa fe le sé gét di csér te: „A fe le sé ge jól, M. erő-
sen jól dol go zik. [Gon do lom, hogy ők a könnyebb 
mun kát azért…] Az nem, fel áll, olyan kö ve ket rak 
le a szekérről, né… 60–70 ki lós kö ve ket. [Ke mény 
fehérnép…] Az egy szer olyan, hogy…” (1)

Na gyobb időszaki mun kák ide jé re, mint pél dá ul 
szán tás, ve tés, ara tás, a fér fi  ak ide ig le ne sen ab ba hagy-
ták a mész ége tést, és sa ját ál la ta ik kal, il let ve meg fi -
ze tett mun ká sok kal dol goz va ar ra tö re ked tek, hogy 
a mezőgazdasági mun kát mi nél rö vi debb idő alatt 
el vé gez zék, és vissza tér hes se nek a hét köz na pi, jól jö-
ve del mező te vé keny sé gük höz. A gyer me kek – ko ruk-
tól függően – mun ka bí rá suk hoz sza bott ap róbb fel-
ada to kat tel je sí tet tek szü le ik mel lett, s köz ben szin te 
ész re vét le nül be le ta nul tak, szo ci a li zá lód tak a felnőtt 
vi lág me ne té be.

3.2. „Osztán éget tük a kol lek tív nek es...”
Az 1930-as évek ben meg nyi tott kül szí ni fej tést 

– a hagymási mészkőbányát – 1948-ban a kom-
mu nis ta ha tó sá gok ál la mo sí tot ták,11 az önál ló an 
ter melő mészégetők en ge dé lye it be von ták. Mi vel 
azon ban to vább ra is – és egy re in kább – nőtt a mész 
irán ti ke res let, a ter me lést hi va ta los ke re tek kö zé 
szo rí tot ták, a kol lek tív gaz da ság fel ügye le te alá. Az 
1952-ben meg ala kult kol lek tív a mészégetők kö zül 
né há nyat ál lan dó al kal ma zás ba vett, má sok fel hagy-
tak a mes ter ség gel, és mun ká sok, il let ve földműves 
kol lek ti vis ták let tek. „[Mi kor ha gyott fél be az zal?] 
Hát azt má nem tu dom, ’51–52-be, ak kor béálltunk 
a kol lek tív be.” (3) A he gyek ben, a Vargyas-patak völ-
gyé be messze fel nyú ló ha tár ban ki ala kí tott ta nyán 
egy ál lat tar tás sal fog lal ko zó csa lád a kol lek ti vi zá lást 
követően még so ká ig működtethette a mészégető 
kat lant, a nagy tá vol ság ra és a jár ha tat lan utak ra va-
ló te kin tet tel a kol lek tív gaz da ság ellenőrzése csak 
későre ért el idá ig, s ak kor sem le he tett rend sze res. 
„Nem vótunk kol lek ti vis ták. Apám nem ál lott vót bé, 
me azét a mi énk a bir tok oda fenn vót, ahol lak tunk. 

9 A kör nyék be li fal vak gaz dál ko dás mód ját és élet vi tel ét rend sze-
rező ti po ló gia Vargyasra is ér vé nyes, en nek megfelelően a ház tar-
tá so kat az ön el lá tó, árutermelő és pa zar ló ka te gó ri ák ba so rol hat-
juk. Lásd: OLÁH Sán dor 2004a, 25–32.
10 Bükk és Gömör vi dé ké nek háziiparszerűen űzött mész ége té se 

kap csán a ku ta tás ugyan en nek a komp le men ter jel legű gaz dál ko-
dás nak a meg lét ét és ha té kony működését iga zol ta. BA KÓ Fe-
renc 1963, 297–315; valamint PALÁDI-KOVÁCS At ti la 1988, 
51–70.
11 BA RA BÁS Jenő 1991, 154.
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Olyan messze nem jöt tek vót fel, hogy el ve gyék. Messze 
vót, ti zen két ki lo mé ter re vót.” (1)

Vargyas ha tá rá ban ek kor, az 1950-es évek ben 
a hasz nál ha tó le fog lalt kat la no kat ki ja ví tot ták, má sutt 
úja kat, na gyob ba kat is épí tet tek az ipa ri mé re tek ben 
ter ve zett mész ége tés szá má ra. Az előállított ol tat lan 
me szet im már nem a ré gi ó be li fal vak ma gán ren de lé-
se i re fu va roz ták, ha nem a kör nyé ken épülő gaz da sá-
gi egy sé gek nél, is tál lók, kol lek tív rak tá rak épí té sé re 
hasz nál ták fel, il let ve a kö ze li ágostonfalvi ál lo más ról 
vas úti sze rel vé nye ken to váb bí tot ták az or szá gos ipa ri 
épít ke zé sek fe lé: „hord tuk, tet tük sze kér re, vit tük Ágos-
ton fal vá ra, és tet tük va gon ba. A me zei úton el, úgy hogy 
azt tet tük a va gon ba, s vit ték a vo nat tal el.” (3)

Bár az 1948 előtti időszakról a mészégetők nosz-
tal gi kus em lé ke ket őriznek, azt is fel em le ge tik, hogy 
a kol lek tív ide je alatt, szer ve zett kö rül mé nyek kö zött 
va la me lyest könnyebb volt a nyers anyag ok előterem-
tése, rá adá sul él vez ték a he lyi hi va ta los szfé ra tá mo-
ga tá sát is. „Hát a jobb vót ak kor. Me könnyebb vót 
a kö vet es, könnyebb vót, me a cé du lát es meg kap ta 
a fá ra, nor má li son, de most a cé du lák kal es úgy ál lunk, 
hogy mi kor ad nak, s mi kor nem.” (2) A fa és a mész-
kő a nép ta ná csé volt, ab ból utal tak ki meg ha tá ro zott 
mennyi sé get, a mészégetők pe dig min den ki ége tett 
kat lan után pénz ben meg kap ták a fi  zet sé get. „Ak kor 
kol lek tív ala pon ment. Ak kor es éget tük, mon dom, itt 
szem be Sz. bá csi vé gig éget te. [De a pénz nem az övé 
volt...] Hát na, meg kap ta a fi  ze tést. Meg kap ta a fo gat-
nak, meg kap ta a mun ká ján azé, hogy el vit ték, azé meg-
kap ta a pénzt min den ki. Úgy, hogy a pénz nem olyan 
vót, hogy nem ad nak, ha nem ad ták a pénzt. Mi kor 
a me szet ki éget te, el vit ték, ak kor má jött ha za, mán 
a pénzt tet ték a mar ká ba, ennyi. Tud ták, hogy mennyi 
vót egy má zsa mész nek a ki ége té se.” (3)

A szo ci a liz mus alatt Szé kely föl dön ál ta lá no san 
el ter jedt je len ség volt, hogy a kol lek tív be tö mö rí tett 
termelők – nem csak a földművesek és ál lat tar tók, de 
a kü lön fé le er dei ipart űző csa lá dok is – igye kez tek 
úgy szer vez ni a mun kát és az ér té ke sí tést, hogy lehe-
tőleg az ál la mi jut ta tás mel lett va la mi fé le több let re 
te hes se nek szert a rend szer ki ját szá sá val, köz vet le nül 
az ellenőrző biz to sok, a bri gá do sok fél re ve ze té sé vel, 
vagy ép pen a ve lük va ló össze ját szás ré vén.12 A var-
gyasi mészégetőkkel ké szült in ter júk so rán konk rét 
egyez sé gek re nem de rült fény, csu pán ar ra utal tak, 
hogy ügyes nek kel lett len ni ah hoz, hogy az il le té kes 
sze mé lyek sze met huny ja nak a ter mék időnkén-
ti meg dézs má lá sa fö lött. „[Le kel lett-e mind ad ni, 
amit ki éget tek?] Hát azt le, azt ellenőrizték, ellenőriz-
ték. [Nem éget he tett egyet ma gá nak is?] Nem igen, 

nem hagy ták, nem hagy ták. […] Hát ugye, eset leg egy 
kat lant éget tünk va la hogy, ha úgy si ke rült, öt-hat má-
zsát úgy el csem pész tünk belőle, ab ból. [Ho vá tud ták 
azt el ten ni?] A he lye megvót!” (1)

Ar ra, hogy je len leg a leg ki sebb, ún. kol lek tív nyug-
díj ból élő öreg mészégetők elé ge det le nek a le dol go-
zott ke mény évek után já ró ál la mi jut ta tás sal, az is 
ma gya rá zat, hogy a kol lek tív ká de re sei nem ve zet ték 
rend sze re sen a le dol go zott éve i ket a mun ka könyv-
ben, így nyug díj ba vo nu lá suk után szem be sül tek a 
prob lé má val, amely nek or vos lá sá ra már nem volt le-
hetőség: „[S a kol lek tív ide jén amit ége tett, a mun ka-
könyv be be ír ták azo kat az éve ket?] Azt bé, mit akar-
tak, s a töb bit sem mit. Hun cut ság.” (3) Ezt erősíti meg 
később egy sors társ is: „a Cseu-világba [a Ceauşescu-
korszakban – K. I.] ki mennyit dol go zott, ar ra kap ta 
a pénzt s a nor mát. S még sok szor bi zony nem es ír ták 
rea amit kell...” (5) Töb ben épp az ala csony nyug díj 
mi att kény sze rül nek ar ra, hogy előrelahadott ko-
ruk da cá ra – jó val 70 év fö lött is – az 1990 után 
fel pezs dült ver seny hely zet ben is to vább foly tas sák 
jövedelemszerző te vé keny sé gü ket. „So ká ig az almá-
si kol lek tív nek éget tem, ti zen nyolc esz ten de ig. Az tán, 
hogy a Cseu-világ megszűnt, ak kor ki vál tot tam az ipar-
en ge délyt, ren de sen ki vál tot tam, s ak kor éget tem én úgy 
ma gam nak s el tud tuk ad ni, vót gaz da.” (1)

3.3. „Most nem megy úgy, mint ezelőtt…”
A rend szer vál to zást követően a fa lu si kol lek tív 

gaz da sá gok és a kör nyék be li ál la mi vál la la tok – főleg 
a jelentős erdővidéki bá nya ipar – megszűnése a tér ség 
la kos sá gá nak nagy ré szét mun ka nél kü li ség re ítél te. 
Eb ben a rend kí vül prob lé más gaz da sá gi hely zet ben 
Vargyason az a né hány mészégető, aki ko ráb ban ál la-
mi al kal ma zott ként ter mel te az ol tat lan me szet, ar ra 
tö re ke dett, hogy ki sebb lép tékű ma gán vál lal ko zás-
ként to vább foly tat has sa termelői te vé keny sé gét. Mi-
vel a múlt rend szer ben hasz nált kat la no kat leg több 
eset ben ők ma guk épí tet ték a nép ta nács uta sí tá sá ra, 
vagy a még ko ráb ban épül te ket újították-bővítet-
ték ki ipa ri mennyi ség ter me lé sé re, azok hasz ná la ti 
jo ga természetszerűen őket il let te meg, csu pán az 
épít mény ál tal el fog lalt köz sé gi tu laj do nú te rü le tet 
kel lett a he lyi ta nács tól bér be ven ni éven te meg újí-
tott szerződés ke re té ben. Al ter na tí va hí ján az ál la mi 
gaz da ság ból és az ipar ból ut cá ra ke rült he lyi ek kö-
zül töb ben – a ki út ke re sés egyik fá zi sa ként – szin tén 
a mész ége tés mel lett ál la pod tak meg. Ők vagy al kal-
mi mun ká sok ként ta nul tak be le a mes ter ség be, vagy 
a csa lád ko ráb bi ge ne rá ci ó já nak mes ter sé gé hez nyúl-
tak vissza. Ez az 1990-es évek ele jén – mind össze 

12 A meg en gedő vi szony ki épí té sét a mezőgazdaság pél dá ján lásd: 
OLÁH Sán dor 2001; Uő 2008, 365–381; ugyan ak kor bi zo nyí-
tott, hogy a természetkiélő mes ter sé gek so rán ha son ló an jár tak el 

a szénégetők (KINDA Ist ván – PE TI Le hel 2004) és a téglavetők 
is (KINDA Ist ván 2005).
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né hány év le for gá sa alatt – végbemenő represszív gaz-
da sá gi fo lya mat az ipa ri tevékenységtől a ter mé szet 
ki élé sé hez ka nya ro dott vissza, pár hu za mo san az zal 
a mezőgazdasági je len ség gel, amely so rán az ipa ri és 
ag rár pro le tár ok a szo ci a liz mus előtti stra té gi ák hoz 
és termelőeszközökhöz nyúl tak vissza (a je len sé get 
a tár sa da lom tu do mány ok ban a visszaparasztosodás, 
újraparasztosodás fo gal má val pró bál ták kö rül ír ni13). 

Az al ter na tí va hi á nya olyan hely be lit is a mész-
ége tés re kényszerített, aki lehetőség ese tén mes ter em-
ber ként is meg ke res het te vol na a ke nye rét, s a pró bál-
ko zás sal el telt né hány év után vé gül is ugyan ah hoz 
a ta nult szak má já hoz tért vissza. „Hát én ’96-ba 
kezd tem el. Ma gya ror szá gon dol goz tam, mun ka he lyi 
lehetőségem nem vót. ’96-ba a fi  am mal ki vet tem a 
ta nács tól egy te rü le tet bér be s ne ki fog tunk. Őszintén 
mon dom, lop tam ezt a meszeriát, mert vótam ezek kel 
a ré geb bi mészégetőkkel. Szak mám, kőműves szak mám 
van, ne ki fog tam, meg csi nál tam egy ke men cét. ’96-ba 
meg csi nál tuk a ke men cét, ak kor kezd tünk, ak kor Ud-
var hely re elég jól ment az üz let, ne ki fog tam, s csi nál-
tam egy másikot is, de mi vel hogy a fa és a nap szá mos 
mun ká la tok elég sok ba ke rül tek, vagy há rom évig csi-
nál tam, de nem na gyon ér te meg, me a fa is olyan drá-
ga vót, hogy…” (5)

Az új gaz da sá gi struk tú ra azok nak a gyors adap-
tá ci ó ra haj la mos mészégetőknek ked ve zett, akik a 
ter me lés mel lett a pi a ci körülményektől és új tár sa-
dal mi kap cso la tok kiépítésétől sem ide gen ked tek. 
Azok nak, akik elsőként kezd tek magántermelőként 
éget ni, és akik en nél fog va az elsőként jelentkező nagy 
fel vá sár ló cé gek kel kö töt tek szerződést. A vál lal ko zás-
ba később kezdőknek ki sebb, al kal mi meg ren de lé sek-
kel kel lett be ér ni ük, így a ke ve sebb, rend szer te le nül 
be folyt pénzből rit kább ége té sek re ke rül he tett sor, 
lehetőleg mi ni má lis meg fi  ze tett mun kás sal, leg in-
kább a csa lád tag ja i nak mun ka ere jé re tá masz kod-
va. Utób bi mészégető csa lá dok ter me lé se el ma rad 
a sta bil fel vá sár ló szá má ra égető me sze se ké mö gött, 
s azt is koc káz tat ják, hogy al kal mi megrendelőjük 
vissza lé pé sé vel nya ku kon ma rad a fris sen ki ége tett 
(és tá rol ha tat lan) nagy mennyi ségű mész. „[Olyan 
van-e, hogy ki éget egy kat lan me szet s nincs meg 
a gaz dá ja előre?] Olyan is van. Pél dá ul jár tam én is 
úgy. Megvót a gaz dám, mi kor te le fo nál tam, azt mond-
ta, most nem kell, s ki vót éget ve. [S ak kor?] Ak kor el 
kel lett vi gyem. Ki vit tem Új fa lu s le Zsom bor s Mirkvá-
sár, Homoródra, azo kon a vi dé ke ken s ki nek két má zsa, 
ki nek egy má zsa, az au tó val vit tük a mér le get s le mér-
tük. [S ak kor mi lyen ko csi val men tek?] Há vót egy 
ha ve rom Szál do bo son, an nak vót sa ját ko csi ja, szó lí tot-
tam, a fu vart meg fi  zet tem. [S egy nap alatt el in téz ték?] 

Egy nap alatt el in téz tük. Sze ren csém vót: Zsom bo ron 
15 má zsát egy helyt meg vet tek, úgy nem kel lett annyit 
ki lóz gas sam.” (5) Töb bek kö zött ez a ta pasz ta lat is 
hoz zá já rult ah hoz, hogy a sa ját szál lí tó esz köz, sta bil 
meg ren delő és meg bíz ha tó ál lan dó mun ká sok hi á-
nyá ban, csu pán a sa ját munkaerőre tá masz kod ha tó 
adatközlő fel ha gyott a mész ége tés sel. Dön té sét meg-
könnyí tet te az a kö rül mény, hogy mes ter sé ge ré vén 
mun ka köny ves ál lás ban he lyez ked he tett el. 

A je len le gi mészégetők zö me egy ko ráb bi ge ne rá-
ci ók ra vissza nyú ló nagy mészégető csa lád, ki ter jedt 
ro kon ság tag ja, mel let tük az utób bi két év ti zed ben 
né hány új me szes is el kezd te te vé keny sé gét. Az a 
két ci gány vál lal ko zó, aki 2000 után épí tett sa ját 
kat lant, a bővülő igé nyek ben és sa ját rá ter mett sé gé-
ben bíz va vá gott ne ki a ter me lés nek, az egyik gaz da 
egy 2000-ben, il let ve egy 2002-ben épült kat lan nal, 
a má sik egy 2007-ben emelt ke men cé vel ren del ke-
zik. Egy fi  a tal szé kely gaz da elődei mes ter sé gét foly-
tat va 2002-ben épí tett sa ját ke men cét, egy má sik 
mészégető 2000 óta időszakos ma gyar or szá gi ven-
dég mun ká já nak szü ne te i ben ha son ló mó don egé-
szí ti ki jö ve del mét. Bár az egy re szi go ro dó jo gi és 
ter mé szet vé del mi fel té te lek aka dá lyo kat gör dí te nek 
a mész ége tés elé, a sza po ro dó kat la nok és az újab ban 
feltűnő égetők egyértelműen a tra di ci o ná lis mester-
ségből élők kö ré nek bővülését jel zik, ame lyet a kör-
nyé ken to vább ra is fenn ál ló ma gas fo kú mun ka nél-
kü li ség mo ti vál. Egye dü li von ze re jét a re la tív gyors 
pénz be li jövedelmezősége je len ti.

4. Stá tus és meg be csü lés
A mészégető mes ter meg íté lé se so rán fi  gye lem-

be ve szik a szak ér tel mét, azt, hogy mennyi re ré gi 
mes ter, az ál ta la előállított mész minőségének hí rét, 
s nem utol só sor ban azt is, hogy tör tént-e mun ka bal-
eset, vagy fi  gyel met len ség okoz ta anya gi kár – pél dá-
ul, hogy dőlt-e össze kat lan a gaz da ke ze alatt. Ezen 
kri té ri u mok alap ján az egyik mun kás szá mí tá sai sze-
rint csu pán tu cat nyi olyan em ber van a fa lu ban, aki 
mészégetőként ve hető szám ba; is me re tei és a rá bí zott 
va la mennyi mun ka fá zis tisz tes sé ges el vég zé se alap-
ján ma gát is eb be a cso port ba so rol ja. „Tí zen, ti zen-
ket ten va gyunk, ame lyi kek be tud juk rak ni. Min den ki 
nem ér ti. Hát olyan pat ro nok, te szem fel V. Á., ér te ni 
ér ti az ége tést, de nem tud ja be rak ni. S a szü lei is, az 
óko ri izéjei is mind me sze sek vótak, de nem tud ja. Oda-
fi  gye lés kell. [Ő va la mi egyéb bel is fog la ko zott ko ráb-
ban?] Az sem mi vel se egyéb bel, csak ev vel.” (2)

4.1. Szak ér te lem. Vargyason úgy tart ják, a ko-
moly tu dá sú mészégetőt ter mé ke minősíti leg in-
kább: egyszerűen az a jó me szes, aki „jó me szet éget”, 

13 Vö. SZA BÓ Á. Tö hö töm 2001, 24–26; KOVÁCH Im re 
2003; OLÁH Sán dor 2004b; PE TI Le hel 2004.
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a le hető leg ke ve sebb ki ége tet len kőveszteséggel. A jó 
mészégető „ér ti a tü ze lést, tud ja, hogy ho va, [a kat lan] 
me lyik sar ka i ba rak ja a tü zet, fel megy, meg né zi a te te-
jét, tud ja, hogy most már most ott nagy já ba ki van ég ve 
a mész, má sik fe li re tol ja be a fá kat, hogy na most men-
jen ar ra a tűz, kör be min dig kell fi  gyel je. Mi kor má 
osztán a 24 órát meg ha lad ta az ége tés, ak kor má kezd 
ala kul ni, má a te te jén mu tas sa, hogy van nak olyan ró-
zsa színű vagy ki csit sö té tebb, a be gyúlt kő, ak kor azt 
az ol dalt még tü zel ni kell. Úgy hogy ez es egy elég kuci-
fántos mes ter ség.” (5) Az sem mel lé kes tényező, hogy 
kitől ta nul ta mes ter sé gét: nagynevű, ré gi mestertől 
vagy a fog lal ko zást in nen-on nan fel szedő mészége-
tőtől. Bár nem tart ják eti kus nak le szól ni a ve tély társ 
ter mé két, az „újonc” mészégetőt a szak em be rek nem 
tart ják nagy ra: „Ki mond ta? […] Ők so ha se éget tek jó 
me szet, menj el… [Csak tud ja ak kor, hogy ki nem 
éget jó me szet...] Én nem kell megnezzem, reanezek, 
a remorka, ben ne van, in nen meg mon dom mi lyen. 
[Nem kell meg fog ja?] Én nem, nem egy ál ta lán.” (1)

4.2. Ré gi ség. A fa lu ban a 20. szá zad ban lé nye gé-
ben egyet len olyan mészégető volt, aki az ál la mo sí-
tás előtt né hány év vel már éget te a me szet, majd a 
kol lek tív ke re tei kö zött mun ka köny ves al kal ma zott-
ként mint egy négy év ti ze den át, sőt a rend szer vál tás 
után is mét vissza tért sa ját kat lan működtetéséhez. 
A szak má ban el töl tött év ti ze dek és a ke ze alól ki ke-
rülő mész minősége mél tán hoz zá já rul tak el is mert-
sé gé hez. „Na a vót, itt ecce ná lunk Vargyason ő vót 
a leg jobb, ő, F. bá csi. S úgylehet a leg ré gibb em ber es 
ev vel a mun ka szem pont já ból.” (2) A leg több je len le gi 
idős mészégető már gyer mek ko rá tól kezd ve a csa lád 
tag ja ként szo ci a li zá ló dott a mes ter ség be, ál ta lá ban 
az apa, nagy apa ke ze alatt sa já tí tot ták el a mun ka 
for té lya it. A fa lu ban őket tart ják a szak ma iga zi mes-
te re i nek.

4.3. Szer ve zé si kész ség. Meg fi  gye lé se im alap ján 
a ko moly mészégető fö löt te áll a mun ka fo lya mat nak 
és az al kal ma zott nap szá mo sok nak, ko or di nál, tö-
ké le te sen össze han gol ja a termelői és az ér té ke sí té si 
mun kát – a me szet ége tés után egyből a fel vá sár ló 
járművére ra kod ják –, ugyan ak kor előrelátó mó don 
kal ku lál, és lehetőség sze rint előkészíti a so ron kö-
vetkező egy-két mun ka me net hez szük sé ges nyers-
anya got. Az adatközlő ál tal fen nebb em lí tett gaz da 
ugyan ál lí tó lag nem tud ja bébótani, az az bolt haj tás ba 
be rak ni a kat lant, sta bil anya gi hely ze te vi szont lehe-
tővé te szi, hogy egy-két kat lan ra va ló fát előre meg-
vá sá rol jon és a ke men ce kö rül fel hal moz zon. „[A fát 
előre meg vá sá rol ják?] Meg vá sá rol ja, hogy ne. Egy-két 
kat lan nal örök ké tig meg szok ta ő vá sá rol ni. Csak ezek 
a P. bá csi ék [a sa ját gaz dá ja – K. I.] má üdősek mind 
a ket ten, s nem úgy ren de zik bé, mint ezek a fi  a ta lok. 
A kö vet es, a fát es…” (2)

4.4. Em ber ség. A jó gaz da sze mé lyé hez hoz zá tar-
to zik az em ber sé ges, meg értő ma ga tar tás a nap szá mo-
sa i val szem ben, ame lyet a kö zö sen, patrónus–kliens 
vi szony ban vég zett mun ka időtartamával is le le het 
mér ni. „Hét éve el múlt, hogy P. bá csi val. […] Ne kem 
nem rokonjaim egy ál ta lán, de már annyi ra, mint ha 
apám s anyám vóna! […] Nem tu dom, oda bé az út alá 
járt-e fel, csak itt a fa lu kö zött van V. Á., ezek mind 
rókonyok, test vé rek. S av val itt, csak eb be a kat lan ba 
ki lenc évet dol goz tam.” (2)

4.5. Jó zan ság. A mészégetői mun ka alapvető kri-
té ri u mai kö zé tar to zik a mér ték tar tó al ko hol fo gyasz-
tás. „Met ez olyan mun ka hely, hogy ha szeszöl, ev vel 
fog lal ko zik, ak kor nem tud jó me szet éget ni. [Hogy ha 
iszik?] Hogy ha igen. De ha nem szeszöl, s oda fi  gyel, s csi-
nál ja, ak kor jó kell, hogy le gyen. Mon dom én, mennyi 
üdeje fog lal ko zok én vé le, de töb ben van nak üdősebbek, 
ezek a V.-k, so se si ke rült, hogy be du vasszam, vagy ne 
éges sem jól.” (2) Te kin tet tel ar ra, hogy a mészégető 
a sza bad ban, erdőn dol go zik, te hát nem kö ti sem mi fé-
le sza bá lyo zás az ital tól va ló tar tóz ko dás hoz – pél dá ul 
nem ve zet au tót –, a jó erőnlétet leg töb ben a po hár 
sze szes ital, főleg pá lin ka fo gyasz tá sá nak tu laj do nít-
ják. Ah hoz azon ban, hogy az erőnlét és az éber ség is 
op ti má lis le gyen az éj sza kai ége té sek alatt, a mér sé-
kelt ital fo gyasz tás szi go rú be tar tá sa szük sé ges. Egyik 
gaz da ta pasz ta lat ból tud ja, hogy mennyi a mun ká sa 
egy sze ri adag ja: „S.-nak nem kel lett pá lin kát ad ni vaj 
egy po hár ral, de töb bet gátá. Részögödött meg.” (1)

Bár töb ben nagy ivók hí ré ben áll nak, a mészége-
tők és a mun ká sok igye kez nek vissza szo rí ta ni az ége-
tés ide jé re a szesz fo gyasz tást, hisz nagy a tét je a mun-
ká juk nak: ve szé lyes, ugyan ak kor nagy anya gi kár 
ke let kez het. Ré szeg ség mi att tör tént vég ze tes bal-
esetről nem tud nak a fa lu ban, vi szont az ál lan dó an 
el hang zó anek do ták kö zé tar to zik az az eset, ami kor 
az it tas mészégető egy más után há rom szor „du vasz-
tot ta” ma gá ra a kat lant be ra kás köz ben. „[Volt, hogy 
va la ki ket oda ütött ra kás közben…] Ja igen, igen. (ne-
vet) Hát ők ak kor meg vótak részögödve, osztán oda szo-
rí tot ta vót az öre get. [Nem lett sem mi ba juk?] Nem, 
jó mészégető vót az, I. bá csi.” (5)

4.6. Éber ség. A mészégetőt az éj sza kai tü ze lés so-
rán mu ta tott ki tar tá sa is minősíti. Lé nye gé ben olyan 
nem is éget het me szet, aki el al szik ége tés köz ben, 
mi vel a „le sza kadt” tűz fel éleszt ve sem tud ja töb bé 
ki éget ni az időközben megedződött kö vet. „Hát ha 
vé let le nül, mond juk, mel let te el alu szik éj jel, az egy szer 
ha a tűz ki aludt, ab ból so ha mész nem lesz. Megedző-
dik, ab ból mész nem lesz.” (5) Leg in kább az újonc 
mun ká so kat fi  gye li ébe ren a gaz da, azo kat nem is 
en ge dik ma guk ra tü zel ni. „[Olyan volt-e, hogy va-
la ki nem tud ta ki éget ni a me szet?] Ke rül, ke rül, vót 
ve lem es olyan, fel nem éb redt vóna, éj jel vót, ő úgy 
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aludt, hogy két szer a kat lant meg rak tam, s még ak kor 
se éb redt fel. [S ha mond juk va la ki em be re ma gá nak, 
akit oda fo ga dott, hogy éges se ki, a me szet el ront ja, 
ak kor ki kell fi  zes se?] Egy szer fi  zet te ki. Én ügyel tem 
ar ra, fel éb red tem ar ra. Egy olyan embörrel vótam, még 
azt es hal lot tam, olyan éb ren alud tam, hogy a kat lant 
rak ta meg.” (1)

5. Mészégető ci gá nyok – ci gány mészégetők
A vargyasi mészégető ipar be mu ta tá sa so rán 

a ter mé sze ti fel té te lek, a nyers anyag, a tech no ló gia, 
az értékesíthetőség, va la mint a mind eb ben érin tett 
tár sa dal mi kö zeg élet stra té gi á já nak fel tá rá sá ban és 
be mu ta tá sá ban még egy fon tos tényezőről szól ni 
kell: a hu mán erőforrásról. Ko ráb ban utal tam ar ra, 
hogy a ma gyar gaz dák mel lett dol go zó mun ká sok 
ja va részt a fa lu sze gé nyebb ci gá nyai kö zül ver bu vá-
lód nak. Ezért a mészégetők kö zött a fa lu ban élő ci-
gá nyok meg íté lé se an nak függ vé nyé ben moz dul el 
a po zi tív vagy ne ga tív pó lus irá nyá ba, hogy az il lető 
ci gány dol go zik-e, részt vesz-e a mész ége tés ben, és 
ab ban mi lyen szak em ber, il let ve mennyi re meg bíz-
ha tó mun kát vé gez. S nem utol só sor ban azt is fi  gye-
lem be ve szik, hogy le het-e ad ni a sza vá ra, be tart ja-e 
a gaz dá val kö tött szó be li egyez sé ge ket (pél dá ul egy 
ter ve zett kat lan ége té sé nek kezdő időpontját stb.). 

 Nem tisz tá zott, hogy Vargyas tra di ci o ná lis mes-
ter sé gé be a fa lu ci gány csa lád jai mi kor kap cso lód tak 
be. Ugyan az egyik gaz da úgy tud ja, hogy Vargya-
son egy ci gány em ber éget te elsőként a me szet, és 
a fa lu ban tőle ta nul ták a mes ter sé get, a vargyasi 
uni tá ri us temp lom épí té sé re vo nat ko zó 19. szá zad 
ele ji for rá sok ban ci gány fog lal koz ta tá sá ra csak a tég-
la ve tés kap csán van pél da (ott „tég la vető ci gány”), 
a szé kely mészégetőket a na gyobb meg be csü lést jelző 
„mész mes te rek” ki fe je zés sel il let ték.14 Fel té te le zé sem 
sze rint va la mi kor a 20. szá zad ele jén al kal mi mun ká-
sok ként ke rül het tek kap cso lat ba a mes ter ség gel, az 
em lí tett Mis ka nevű mes te ren kí vül a meg kér de zet-
tek nem tud tak az 1989-es vál to zás előtti időszak-
ból ci gány mészégetőket em lí te ni. A kom mu niz mus 
éve i  ben a kol lek tív nek ter melő né hány gaz da csak 
mun kás ként dol goz ta tott fa lu be li ci gá nyok kal. 

A narratívák alap ján úgy tűnik, a vargyasi ci-
gá nyok a rend szer vál tás után for dul tak na gyobb 
szám ban a mész ége tés lehetőségei fe lé, leg több jük 
to vább ra is nap szá mos mun kás ként dol go zott. Je len-
leg olyan csa lád is van, amely 15–20 éve több nyi re 
ugyan an nak a mészégetőnek az ál lan dó mun ká sa, az 
itt ho ni mun kák szü ne te i ben pe dig Ma gya ror szá gon 
egé szí ti ki jö ve del mét.

A már em lí tett patrónus–kliens tí pu sú, szo ros 
együttműködéssé ala ku ló több éves in for má lis vi-
szony a mun ka sze zo non kí vü li köl csö nös al kal mi 
se gít sé gek re is ki ter jed. Ál ta lá ban a gaz da éle lem mel 
se gí ti a rá szo rult mun ká sá nak csa lád ját, akiktől cse ré-
be lo ja li tást, meg bíz ha tó sá got, egy-egy so ron kí vü li 
meg ren de lés ese tén moz gó sít ha tó sá got vár el. „[Van-
nak csa lá dok, akik hez örök ké ugyan azok a ci gá nyok 
jár nak.] Há igen, há pél dá ul itt fent V. F.-nél, ott más, 
ott meg van nak az em be rek, ame lyi kek ren de sen, azok 
men nek min dig dol goz ni. Négy-öt embör, hat embör, 
ott is két kat lan van. [Még egye bet is ad nak pénz mel-
lett?] Há szok tak ezek, ugye ta vasszal bárán van, ad nak 
egy báránt, ad nak egy ju hot vagy saj tot ad nak.” (5)

A szo ros gaz da sá gi kap cso la tok pél dá i val szem-
ben szá mos narratíva a ci gá nyok ál tal be csa pott gaz-
dák ról szól. Né me lyik mészégető ép pen azt ne hez mé-
nye zi, hogy mun ká sa szá má ra a fi  zet sé gen felül még 
tel jes el lá tást is kel lett biz to sít son, s mind az el le né-
re a mun kás cser ben hagy ta jótevőjét a szük ség ben. 
„Nem ér te meg, met nem vót ki vel csi nál ni s… ezek kel 
a ci gá nyok kal itt Vargyason, ugye, nem kap tunk ak kor 
más nap szá most. Azok nak vá sá rol jad az élel met, vá sá-
rol jad a ci ga ret tát, vá sá rol jad ezt, vá sá rol jad azt, ne-
héz, ne héz. Ak kor olya nok vótak, hogy előre má jöt tek, 
hogy ad jak pénzt, me hó nap jő dol goz ni. Oda ad tam 
a pénzt: vagy jött, vagy nem.” (5)

Két ta pasz talt idős mészégető még mar kán sab-
ban fo gal maz ta meg ki re kesztő vé le mé nyét: „Neköm 
nem vót ci gány, neköm ren des vargyasi ma gyar em ber 
vót. Én nem sze ret tem a ci gányt. [Mi ért?] Hát azé, 
met azok nak min dent kel lett ad ni. Azok nak ételt, 
italt, pénzt, min dent! Egy más, ren des em ber el jött, 
a ta risz nyá ba hoz ta az élel met, me bér ak ta, ki éget tük, 
ak kor ad tam a tisz ta pénzt. Ak kor es jól járt, s az es jól 
járt…”; il let ve: „[Ci gá nyo kat nem al kal maz?] Én??? 
Ci gányt? Neköm ma gyar embörök vótak!” (1)

 Ér de kes, hogy an nak el le né re, hogy a hosszú idő 
alatt ki vá ló an el sa já tí tot ták a mun ka fá zi so kat, oly-
annyi ra, hogy lé nye gé ben az idős gaz dá nak pél dá ul 
ők ége tik a me szet, nem mer tek be le vág ni sa ját vál lal-
ko zás ba. Egy részt sze re pe le het eb ben a hi ány zó inf-
rast ruk tú rá nak (au tó, fo gat), az en ge dély-meg szer zés 
pro ce dú rá já nak, a bi zony ta lan nak tar tott fel vá sár lá-
sok nak, de akár az adók és a hi va ta los pa pír mun ka 
egy faj ta miszticizálásának is a szé kely gaz dák részé-
ről. Töb ben han goz tat ták, hogy nincs olyan ki épült 
bi zal mi kap cso lat há ló juk, amely tö rek vé se ik ben 
tá mo gat ná, adott eset ben a he lyi ta nács tól és a szé-
kely gaz dák tól sem vár hat nak se gít sé get. „Hát ezen, 
így ha nin csen fo gat ja, vagy járműve, va la mi, au tó, 

14 Az 1814-es ki fi  ze té sek kö zött: „2do: A tég la vető ci gány nak”, 
öt sor ral alább pe dig „8vo: A mész mes te rek nek...” Vargyasi 
Egy ház köz sé gi Jegyzőkönyv tö re dé ke 1813–1818, Vargyasi 

Uni tá ri us Egy ház köz ség Irat tá ra. Az át írt do ku men tu mok ön-
zet len át en ge dé sé ért kö szö net il le ti Fe hér Já nos művészettör-
ténészt.
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ko csi, be sze rez ze eze ket a dolgokot, nem ér de mes ve le 
fog lal koz ni. Me erőssen sok ki adás van ve le. Erőssen 
sok. [...] Hát le het ismerős es, me az es meg ké ri azt a 
pénzt, amit ő fu va ro zik, de így ahogy van az öreg es, P. 
bá csi, lo va van, sze ke re van, a kö vet meg hord juk, a fát 
meg hord juk, ki adás nin csen. De ha nincs egy ál ta lán 
sem mi olyan jármű, hogy ter mel jünk kö vet, fát, min-
dent, ak kor sok a ki adás, nem ér de mes ve le fog lal koz ni. 
S az adó…” (2)

Mind ez zel szem ben az el len pél dák szá ma is sza po-
ro dik: 2000-ben egy ci gány sa ját kat lant épí tett nem 
messze a fa lu tól, s két év múl va újab bat emelt a jól 
menő üz let bővítése cél já val an nak tőszomszédságá-
ban. Vál lal ko zá sá ban mun ká sok ként szin tén ci gá nyo-
kat al kal maz. Be val lá sa sze rint ko ráb ban is mészégetők 
mel lett dol go zott, így sa já tí tot ta el a szak ma for té lya it. 
Az in du lá sa óta el telt időszak erőfeszítéseinek köszön-
hetően a lo ká lis köz tu dat ban el fo ga dott mészégető-
ként van je len. Ta valy, 2007-ben egy vargyasi ci gány 
újonc ként vá gott be le a mész ége tés be, a ta pasz talt 
mészégetők rosszal lá sa el le né re. Az óta már el ter jedt 
a fa lu ban a hír, hogy a kezdő ál tal ra kott kat lan ösz-
szeduvadt, majd nem égett ki ren de sen a be ra kott 
mészkő. Úgy tűnik, a több év szá za dos ha gyo mány 
ál tal szen te sí tett szé kely er dei ipar hoz kezdő ci gá nyok-
nak ala po san fel kell ké szül ni ük a több ség rosszal ló 
és vissza hú zó ma ga tar tá sá ra. Szá muk ra – kü lö nös mó-
don – a mo der ni zá ció egy tra di ci o ná lis mes ter ség be 
va ló szo ci a li zá ci ót hoz ta, amely nek jö ve del mét ugyan-
úgy kül föld ön meg ke re sett pén zek kel egé szí tik ki, 
mint más ha gyo má nyos ága zat ci gány et ni ku mú ter-
melői – pél dá ul az em lí tett nagyborosnyói téglavetők. 
A rit ka ki lé pé sek és a jel leg ze te sen ma gas fo kú kötő-
dés a lé nye ge sen ke ve seb bet jö ve del mező természetki-
élő mes ter ség hez azon ban nem te szi lehetővé a tőke 
téglavetőkéhez ha son la to san lát vá nyos fel hal mo zá sát; 
a mészégetésből nyert pénz a vargyasi ci gá nyok szá má-
ra csu pán a szűk meg él he tést biz to sít ja.

6. „nor má li son meg él nek belőle...”
Nem csak a szé kely mészégetők, de a vargyasi fa-

lu be li ek is azon a vé le mé nyen van nak, hogy a mész-
égetésből csak meg él ni, meg gaz da god ni nem le het: 
„Há van nak ezek a V. Á.-ék s J.-ék, egyikmásik, azok-
nak honn van az em be rik es, jól, jól van kun csaft ja es, 
el tud ja ad ni...”. „[Va la ki gaz da go dott-e meg ebből?] 
Ebből eccer nem. Ebből eccer nem! Negy ven, negy ven-
egy esztendős va gyok, de még nem hallottam… Nem, 
nem. Az a má sik, hogy erőssen ne héz mun ka, eccer én 
tud tom sze rint ilyen mun kát, ilyen ne he zet, mint ez… 
De mu száj csi nál ni, mu száj csi nál ni. Me ha nem vóna 
mu száj, ak kor nem csi nál nánk.” (2)

A mészégető di nasz ti ák tag jai is a tisz tes meg él-
he tést és a ké nyel mes élet kö rül mé nye ket biz to sít ják 

te vé keny sé gük kel, ki rí vó fel hal mo zást nem tud nak 
meg va ló sí ta ni: „…megélnek belőle, nem igaz, hogy 
nem él nek meg belőle, elég nor má li son meg él nek belő-
le, de egy szer, hogy meg gaz da god jon, va la ki egy nagy 
há zat épít sen s lát szód jon, hogy ez itt mészégető la kik, 
a la ká son, olyan nincs.” (5)

Úgy tűnik, itt is ugyan az a pi a ci stra té gia és gaz-
da sá gi von za ta fi  gyel hető meg, mint egyéb ter melő 
jel legű te vé keny ség gel kap cso lat ban: az, hogy nem 
a termelő, ha nem a for gal ma zó köny vel el na gyobb 
jö ve del met. A vargyasi me szet 1990 óta leg in kább 
székelyudvarhelyi cé gek vá sá rol ják fel. Mészégető 
adatközlőm olyan sze mélyt is is mer, aki nek egy tech-
ni kai újí tás ba va ló be fek te té se so rán vál lal ko zá sa 
igen jövedelmezővé vált: „[Gaz da go dott-e meg va la ki 
a mészégetésből?] Itt egy szer Vargyason még nem, sen-
ki sem. [S más hol igen?] Pél dá ul, én őszintén meg mon-
dom: van Ud var helyt egy va la ki, az Ma gya ror szá gon 
dol go zott s ho zott vót – a ’90-es évek ele jén – ho zott vót 
egy mészótó gé pet, azt vá sá rolt s ő ne ki fo gott. Általába 
ő szok ta innet Vargyasról fel vá sá rol ni a me szet, de ő az-
tán biz tos, hogy meg gaz da go dott, de úgy, hogy kataszt-
rófálisan.” Ugyan en nek a stra té gi á nak a si ke res sé gét 
erősíti meg egy má sik beszélgetőtárs is: „Erőssen egy 
sem, egy sem. Meg gaz da go dott az, aki tőlem meg vet te 
a me szet, el olt sa, hogy ő ad ja el. Az meg.” (5)

A mész ége tés sel kap cso la tos pi ac ori en tált ma ga-
tar tást je len leg a fa lu ban egyet len vál lal ko zó szem-
lé le te tük rö zi: ő ma ga nem éget me szet, vál lal ko zá-
sá val azon ban igyek szik rést ta lál ni a termelők és 
a fel vá sár lók tá bo ra kö zött az zal, hogy a vá sár lói igé-
nyek hez iga zít ja aján la tát. He lyi la kos ként könnyeb-
ben jut meg egye zés re a mészégető gaz dák kal. 
A fel vá sá rolt me szet a sa ját por tá ján ásott mész göd-
rök ben ol tat ja be fi  ze tett mun ká sok kal. „An nak job-
ban meg éri, me úgy szá mít sa ma ga, hogy ebből…, így 
ebből a kőből ki éget ve egy ki ló ból lesz há rom ki ló.” (1) 
Jö ve del mét ez zel a művelettel a fa lu be li ek szá mí tá sai 
sze rint mint egy meg há rom szo roz za. „Há itt pél dá ul 
van egy vargyasi szom széd, ő nem éget me szet, ő csak 
óccsa a me szet, ő meg ve szi a mészégetőktől, meg vá sá rol-
ja a me szet, ott hon béóccsa, utá na zsá kol ja. […] Ne ki 
job ban meg éri, há rom szo ro sán tud ja el ad ni, ő nem kell 
vá sá rol jon sem fát, ő nem kell bérakassa hat em ber rel 
a kat lant, nem kell tü zel tes se har minc órát, negy ven 
órát, mennyit, at tól függ, mi lyen a kat lan minősége. 
Ő béóccsa, két em ber rel jó nyu god tan béóccsa, an nak 
meg van a ha szon, a jö ve de lem. Ab ból jő a pénz.” (5) 
A si ke res pél dá nak egyelőre nem akadt követője a fa-
lu ban, bár úgy vé lik, iga zá ból így kel le ne a pi a ci kö-
ve tel mé nyek nek elé be men ni, a jobb áron el ad ha tó 
ol tott mész for gal ma zá sá val. Könnyen fel is mer hető 
– akár az ál la mo sí tást megelőző időszak pél dá ján –, 
hogy a szo ro sabb ko ope rá ció a mészégetők és egy 
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ki ala ku ló he lyi for gal ma zó cso port kö zött hosszabb 
tá von akár több tu cat nyi csa lád meg él he té sét biz to-
sít hat ná. Ami azon ban gá tat szab a ter mék kö zös ér-
tékesíthetőségének: a kon ku ren cia harc és az egyé ni 
ér de kek.

7. „a kon ku ren cia rendesből
min den szak má ba meg van”
Em lí tet tem, hogy új mészégető meg je le né se he-

lyi vi szony lat ban szak mai fél té keny sé get, ri va li zá lást 
szül, amely ese ten ként rossz in du la tú vi szo nyu lá so-
kat ered mé nyez. Öre gek visszemlékezései sze rint ré-
gen is meg volt a konkurecia a mészégetők kö zött, 
olyan eset is tör tént, hogy éj jel a ha tár ból ha za fe lé 
igyekvő mészégetőre há tul ról rá tá mad tak és meg ver-
ték ha ra go sai. A tá ma dó kat fel is mer te az ál do zat. 
Mészégetők vol tak.

Ne megy szer az is meg esett, hogy a ha ra gos fe lek 
a mészégető kat lan ban kárt té ve ve zet ték le fel gyü-
lem lett sé rel me i ket: „Ki du vasz tot ták ott az irigy em-
börök, men tünk, hord junk kö vet, hát le van du vaszt va. 
[Ki le he tett?] Azt nem le het tud ni, sok irigy, hit vány 
em ber van.”15 (6)

Egyik beszélgetőtársam sze rint az en ge dé lye ki-
vál tá sa kor és mészégetőként va ló in du lá sa kor nem 
il lett vol na kény szer hely zet be hoz nia a ré geb bi mes-
te re ket ta ná csok ké ré sé vel, hisz nem szí ve sen da ra bol-
ták vol na ap róbb ra a fel vá sár lók cso port ját és ez ál tal 
jö ve del mü ket. „Nem akar tam azét meg kér dez ni, azé, 
me tisz tá ba vótam az zal, hogy a meszeriát nem árul ja 
el sen ki sem. Le het sé ges, ha kér tem vóna egy vé le ményt, 
el té rí tet tek vóna egy má sik ra, hogy mit tu dom, ne si ke-
rül jön vagy ne tud jak be le ala kul ni eb be a do log ba. Én 
azt mond tam, én ne ki fo gok, tu dom, hogy kell…”; „Ez 
a kon ku ren cia rendesből min den szak má ba meg van. 
Nem igen árul ja el, aki olyan em ber.” (5)

Az utol só, ci gány szár ma zá sú „újonc” mészégető 
vál lal ko zá sát pél dá ul már kezdettől kétkezdéssel fi -
gyel ték és el le nez ték. „Egy újonc épí tet te a kat lant, s 
ar ra haraguttak, hogy né be lé szö kött, hogy se fo gat, se 
trak tor, se ko csi, sem mi, s méges ne ki fo gott, de mamáj 
na pig es csi nál ja az es, nin csen se lo va, se szekere…” 
(2) Úgy tűnik a ko ráb bi pél dák alap ján, hogy egy 
idő el tel té vel a he lyi mészégető kö zös ség al ter na tí va 
hí ján el fo gad ja a kívülről érkezőt, amit leg in kább 
a cso port ju kat ho mo ge ni zá ló mészégető meg ne ve zés 
hasz ná la tá val jut tat nak ki fe je zés re.

8. Mun ka és ün nep
Vargyason a mészégetők időbeosztására a mun-

ka hét ma xi má lis ki hasz ná lá sa és a va sár nap meg ülé-
se jellemző. Az ége té si mun ká kat igye kez nek úgy 

szer vez ni, hogy lehetőleg va sár nap ne dol goz za nak: 
leg in kább ak kor örül nek, ha szom bat dél re si ke rül 
be rak ni a kat lant, hogy alá ja majd hétfő haj nal ban 
gyújt has sa nak be. Ezt a ha gyo má nyos nak tűnő idő-
használatot a munkaidő be osz tá sá nak tra di ci o ná lis 
et nog rá fi  ai ér tel me zé sé ben egy részt az Úr nap já nak 
mun ka szü ne ti nap ként va ló fel fo gá sa ma gya ráz za,16 
mo dern ko runk gya kor la tá ban azon ban in kább a jól 
meg ér de melt pi he nés nap ja ként em le ge tik Vargya-
son, amely nek szak rá lis töl te tét a fa lu be li ek temp lom-
já rá sa biz to sít ja. Ilyen kor a mészégető csa lád bősége-
sebb ét ke zés sel ün nep li meg az el múlt hét mun ká ját 
és ké szül a más na pi mun ka kez dés re. 

Al ka lom adó dik ilyen kor ita lo zás ra is, hisz a 
mun ká val töl tött hét köz nap okon, főleg ége tés kor, 
fo ko zott mér ték tar tás kí vá na tos a bal ese tek és kár-
oko zás el ke rü lé se vé gett. „Met ez olyan mun ka hely, 
hogy ha szeszöl, ev vel fog lal ko zik, ak kor nem tud jó me-
szet éget ni. […] A fát, mé ter fák van nak, azt be kell 
rak ni, ilyen bolt haj tás ba jön össze a kat lan. S ab ba kell 
a fákot rak ni. Egy olyan kö vet megütött… s vé ge. Ak-
kor vé ge! A ki adás, amit kőtött, s a nap szá mo sok nak 
amit adott, min den el ment...” (2)

A mér ték te len ital fo gyasz tás tól el til tó eti kai kó de-
xet ugyan min den mészégető ma gá é nak vall ja, a min-
den na pi gya kor lat ban azon ban meglehetősen sűrűn 
for dul nak elő a sza bá lyok meg sze gé sé nek ese tei is. 
Amennyi ben az it tas ál la pot ban bekövetkező bal eset, 
konf ron tá ció nem jár sú lyos kö vet kez mé nyek kel, 
úgy az ese mény rö vid idő alatt a kö zös ség nar ra tív dis-
kur zu sá ba anek do ta ként, gyak ran fel ele ve ní tett tré-
fás tör té net ként ke rül be. Mint pél dá ul a ko ráb ban 
em lí tett eset: „[Volt, hogy va la ki ket oda ütött ra kás 
közben…] Ja igen, igen. (ne vet) Hát ők ak kor meg vó-
tak részögödve, osztán oda szo rí tot ta vót az öre get.” (5) 

Szin te mind egyik kat lan mész hez ese mé nyek, ka-
lan dok so ka sá ga fűződik, ame lyek pi kan té ri á ja épp az 
el túl zott szesz ölés ben rej lik, s így a leg több mészégető 
élet tör té ne te ne vet ve me sélt, ki vé te le sen ér de kes ese-
mé nyek kel te lí tett. A né hai leg hí re sebb mészégetőről 
a mel let te nevelődött kö zép ko rú uno ká ja idé zett fel 
anek do tát: „El men tek vót Uzonkába, el vit tek egy sze-
kér me szet s bémentek ott a Ha tod alatt a kabanába. 
Megrészögödtek, ott va la mi ci gá nyok lát ták, hogy sok 
pénz vót nálik. Le Ba con fe lé sze kér rel mi kor jöt tek 
– meg vótak a sze kér de re ká ba részögödve –, fe lül tek 
azok es a sze kér re, a pénzt el vet ték, úgylehet még po fon 
es ver ték őköt, a pénzt es el vit ték, azt mond ja az öreg, 
jobb lett vóna, ha a Vargyas patakába be lé du vasz tot ta 
vóna (ne vet).” (4)

Nem csak a mun ka vé gez té vel, ha nem ál ta lá ban 
már a mun ka meg kez dé se kor igye kez nek gon dos kod ni 

15 Az egyik mészégető kat lan mel lé bot ra tá masz ko dó em bert imi tá-
ló szal ma bá but he lyez tek, hogy tá vol ról úgy tűnjön: a gaz da ott van 

a kat lan nál. A bá bu fény ké pét a dol go zat vé gi Függelék ben köz löm.
16 Vö. PALÁDI-KOVÁCS At ti la 2001, 139–150.
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ar ról, hogy a szussza nás nyi szü ne tek ben le gyen kéz-
nél egy po hár ital az erőgyűjtéshez – mu tat nak rá a 
mészégetők. „A pénz az öreg nél vót min dig a belsőbe, 
úgy mond ta, bugyeláris. S ak kor a mun ka tár sak nak el-
men tem ott a ré ten ki Olasz te lek re, vót egy olyan nagy 
há ti zsák, sör rel meg rak tuk, mind egyik nek szán kós vod-
kát... azt sze ret te az öreg, a szí nes pá lin kát nem, csak 
a fe hé ret, Mo no pol vagy szán kós vod ka.” (4)

A ter he lés – a ki égett mészkő ki sze dé se – vé gez té-
vel a ha tár ból hazatérőben az út ba ke rülő kocs mák-
nál is il lik meg áll ni, ahol a gaz da ál do mást fi  zet, meg-
tisz te li a mun ká so kat. Adatközlőm ar ra is rá mu tat, 
hogy a ke mény mun ká val meg szer zett pénzt a mész-
égetők nem csak a min den na pi gon dok eny hí té sé re, 
a meg él he tés re for dít ják – bár ez az elsődleges, fel-
hasz ná lá sá ban nagy sze re pet szán nak a ce re mo ni á lis 
be ru há zá sok nak: az em be ri kap cso la tok ápo lá sá nak 
és a csa lá di-ba rá ti kö zös ség ben szer ve zett ün nep lés-
nek, ita lo zó mu la to zás nak is. „Má a ré gi mészégetők-
nél megvót ez, hogy min den kat lan mész az meg vót ün-
ne pel ve. Most es úgy van. V. F.-nél pél dá ul, ők az tán 
még úgy es van, hogy egy kat lan mész ára reamegy, ad-
dig ün ne pel nek. Ha el fogy a pénz, ak kor rak ják esmen 
bé s ége tik ki.” (4) Ez ál tal fo lya ma to san új ra ter me lik 
a kö zös sé gen be lü li szim bo li kus po zí ci ót és új ra de fi -
ni ál ják a mun ká sa ik kal és a fa lu be li ek kel ki épí tett 
em be ri-tár sa dal mi kap cso la to kat is.

9. Összegző
Az elem zés so rán megfi gyelhető, hogy a mész-

ége té si ha gyo má nyo kat alap ja i ban nem vál toz tat ták 
meg a 20. szá za di po li ti kai kor szak ok, azok csu pán 

művelőinek táguló-szűkülő kö re it be fo lyá sol ták. 
Az itt fel vil lan tott nyílt konfl  ik tu so kon vagy a la tens 
ri va li zá lá son túl a vargyasi mészégetők va ló já ban 
má ig egy sé ges cso por tot al kot nak, nem csak a ku ta tó 
sze mé ben, ha nem vá lasz tott élet stra té gi á juk és min-
den na pi gond ja ik, célkitűzéseik vi szony la tá ban is. 
Meg fi  gye lé se im sze rint ami kor egy gaz da úgy vé le ke-
dik falubelijéről, hogy „az is mészégető”, gesz tu sá val 
nem csak a má sik szak mai el fo ga dá sát fe je zi ki, de 
a kö zös sor sot meg élő me sze sek cso port já nak a be ha-
tá ro lá sát is el vég zi.

A dol go zat ban igye kez tem ki hang sú lyoz ni a lo ká-
lis né pi ipar re gi o ná lis jelentőségét, amely – Hermann 
Bausinger nyu gat-eu ró pai vi szony la tú17 és Oláh Sán-
dor szé kely föl di vo nat ko zá sú18 meg ál la pí tá sai mel lett 
– egyút tal újabb cá fo la ta a tra di ci o ná lis fa lu mint ön-
ma gá ba for du ló zárt or ga niz mus el mé le té nek. 

A fel vil lan tott élet tör té ne tek és a fel idé zett sors-
ese mé nyek be mu ta tá sá val a vargyasi mész ége tés 20. 
szá za di tör té ne té nek egyes fe je ze te it kí ván tam ki vo-
na tol va em ber kö zel be hoz ni. Ed di gi össze fog la lóm 
a ku ta tá si pe ri ó dus rö vid sé ge mi att nem le het tel jes. 
Re mé nye im sze rint az er dei ipar esz köz kész le tét, tech-
ni ká ját és működési el ve it ki vá ló an le író po zi ti vis ta 
és funkcionalista szem pon tú ko ráb bi köz le mé nyek19 
mel lett (ame lyek tu do mány szem lé le ti ha gyo má nyát 
rész ben itt is igye kez tem to vább vin ni) az élet stra té gi-
á kat fel tá ró és narratívákat elemző tár sa da lom nép raj-
zi-ant ro po ló gi ai meg kö ze lí tés egy lé pés sel kö ze lebb 
vitt az or ga ni kus mészégetői kul tú ra és az e kö ré 
rendeződő tár sa dal mi cso por tok élet mód já nak és 
men ta li tá sá nak meg is me ré sé hez.

17 Bausinger pél dá kon ke resz tül uta sít ja el azt a már-már klasszi kus-
nak szá mí tó el mé le tet, mely sze rint a tör té nel mi múlt ban az ar cha i-
ku sabb fal vak ma guk ba zár va él tek, el sza kad va, ki zár va a szom széd 
te le pü lé sek tár sa dal mi-gaz da sá gi in ter ak ci ó i ból. BAUSINGER, 
Hermann 1995, 53.
18 „Min den lát szat el le né re, a szé kely föl di ag rár vi dék nem vál to zat lan 

új ra ter me lé si rend szer, a fa lu nem ha gyo má nyok ba me re ve dett, zárt 
tár sa dal mi to ta li tás, ha nem diff  e ren ci ált tár sa dal mi alak zat, amely-
nek termelőtevékenysége az ak tu á lis fel té tel rend szer ben kul tu rá li san 
ala kí tott.” OLÁH Sán dor 2004b, 136.
19 KARDALUS Já nos 1980; Uő 1981; PALÁDI-KOVÁCS 
At ti la 1988.

Kinda Ist ván – Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy; kinda_istvan@yahoo.com

a) Működő katlan a Rika-erdőben
1. katlan. Építője Fehér János.
Szimpla, cserekőből (szürke andezit) rakott katlan. Épült 
1996–97-ben. 
Méretei: a kürtőnyílás átmérője: 200 cm, mélysége a párkányig: 
250 cm. 
Kapacitása: kb. 4 tonna mészkő kiégetésére alkalmas.

Egykori katlanok a Rikában
(1) katlan. Építette Fehér János és Szőcs Bertalan.
Szimpla, cigánytéglából rakott katlan, cserekővel kijavították az 
utóbbi években. Épült 1994–95-ben. 

Méretei: a kürtőnyílás átmérője: 230 cm, mélysége a párkányig: 
300 cm. 
Kapacitása: kb. 4,5–5 tonna mészkő kiégetésére alkalmas.

(2) katlan helye. Máthé György (Szőcs) tulajdona volt.
Cserekőből rakott katlan volt, a kollektív megalakulásáig, 
1952-ig égettek benne.

(3) katlan helye. Szőcs Ferenc (Kadét) tulajdona volt.
Cserekőből rakott katlan volt, már az 1940-es években 
használták.

Függelék
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Adatközlők
(1) – ak tív mészégető, 1940-es évektől fo lya ma to san éget, 77 éves
(2) – ci gány mun kás, 1986-tól éget, 41 éves
(3) – ak tív mészégető, 1952–1990 kö zött nem ége tett, 86 éves
(4) – al kal mi se gít ség, mészégető csa lád tag ja, hi va tal nok, 40 év kö rü li
(5) – egy ko ri mészégető, 1996–1999 kö zött ége tett, kőműves szak em ber, 51 éves
(6) – (1) mészégető fe le sé ge, se gít ség, 70 év kö rü li
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Trecutul şi prezentul vărăritului în zona Vârghiş (jud. Covasna) II.
(Rezumat)

Bazându-se pe datele culese în ultimii doi ani de cercetare, prin surprinderea secvenţelor de viaţă, stu-
diul prezintă rolul arderii varului în familie şi în comunitate, acel proces care, prin schimbarea generaţiilor, 
a parcurs o reînnoire continuă, şi mulţumită căruia lucrătorii acestei industrii specifi ce au reuşit să producă, 
în acelaşi timp, atât câştig economic, cât şi social. În această fază a cercetării am încercat, prin folosirea me-
todei de interviuri, să dezvelim fundalul economic al arderii varului în secolul al XX-lea şi motorii relaţiilor 
sociale activizate prin procesul de producţie. 

Past and present of lime-burning in Vargyas (Vârghiş, Covasna county) II.
(Abstract)

Based on the data gathered in the last 2 years of the research, by enlightening some particular sequences 
of life, the paper presents the role lime-burning plays within families and the community, the process that 
due to the consecutive generations, has been continuously renewing, and during which workers of this 
specifi c industry have managed to produce economic and social profi t, in the same time. In this phase of the 
research, using the deep interview method, we tried to reveal the economic background of lime-burning in 
the 20th century and the driving force of social relations activated by the process of production. 
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1. ábra Mészégető katlanok a Rikában.
A térkép számítógépes változatának elkészítéséért Sztáncsuj Sándor Józsefnek tartozom köszönettel.
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2. ábra 1. katlan, 2008. 3. ábra (1). katlan, 2008.

4. ábra (2). katlan, 2008. 5. ábra (3). katlan, 2008.

6. ábra A hagymási mészkőbánya, 2007. 7. ábra „Tilos a kitermelés”, 2007.
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8. ábra Katlan és környezete, 2007. 9. ábra Szálláshely, 2007.

10. ábra Az égető munkás szállása megkopott 
HOTEL felirattal, 2007.

11. ábra Kaláka, 2007.

12. ábra Égetés, 2007. 13. ábra Az egyik katlan „őre”, 2007.
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