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„Nekem ne lenne hazám?” – tette fel egykor hétrõl hét-
re a kérdést a tévénézõknek Szabados Tamás termé-
szetfilmes operatõr, méltatlanul háttérbe szoruló hazai
kincseinket bemutató legendás kisfilmsorozata. Ki ne
tudna erre a költõinek szánt kérdésre jobb választ ad-
ni, mint a hazai erdõk mélyén rejtõzõ, számos történel-
mi, földrajzi, természeti értéket ismerõ és munkája so-
rán megõrzõ, idõnként azt bemutató erdész. Új rova-
tunkban megjelenõ cikkeink erdeink természeti, gaz-
dasági értékein túl, e másfajta, rejtõzködõbb dimenzió
értékei közt igyekszik az olvasót kalauzolni.

Budapest északnyugati határától a Dorogi-medencéig húzódó
Vörösvári-árok keleti oldalán viszonylag keskeny szélesség-
ben, aszimmetrikusan kibillent mészkõ rétegfejek sorozatából
álló erdõ borította hegység húzódik, a Pilis. Gyakran – tájföld-
razi szempontból hibásan - áthelyezõdik e tájnév a vele köz-
vetlen szomszédságban lévõ, de tõle kialakulásban és felszín-
formákban eltérõ, Szentendre-Visegrádi-hegységre is. A Két-
bükkfa-nyeregben szinte érintés közelben fekvõ középhegy-
vidékek határa, a talajfelszínt vizsgálva érzékelhetõ a legjob-
ban. Dobogókõ felõl érkezve az addig sötét, éles törésperemû
vulkáni andezit a nyereg után átadja helyét a jóval idõsebb, ol-
dásos formákat mutató és világítóan fehér mészköveknek. 

Ha azonban a történelem oldaláról tesszük fel a kérdést, e
tájnév átfedésnek egészen egyszerû oka van. A Dunakanyartól
Esztergomig, majd jókora kanyarral és némi túlzással, a Budai
várig húzódó erdõtájat, Piliserdõnek nevezték az õseink.

Az országszervezõ központi szerepet is betöltõ vidék, a
hegységet felépítõ kõzetanyagnak köszönhetõen is, évezre-
dek óta a természeti erõforrásokat felhasználó ember érdek-
lõdésének fókuszában állt. Jó példa erre a valamikor az alföl-
di településeken is jól ismert pilisi mész. 

A fõvárostól északnyugatra fekvõ hegyvidék a 17. század
végére, a törökök kiverése után szinte a teljes szétesés képét
mutatta. A középkori Magyar Királyság egykor virágzó tája –
az akkor még tágabb értelmû Piliserdõ – olyan szerepet töltött
be a korábbi évszázadokban, mint amit a francia területen Pá-
rizsnak jelentett az Ile de France. Az Esztergom-Óbuda-Buda-
Székesfehérvár királyi városok közé zárt terület volt az ország
közigazgatási, kulturális, egyházi, mûvészeti és tudományos
központja.

Az 1526-os mohácsi csata és Buda török kézre kerülése
után a romlás gyors és drasztikus volt: 150 év állandó határ-
harcai, a fontos hadiútvonalnak számító Vörösvári-völgyben
sûrûn felvonuló török, magyar és osztrák hadtestek hosszú
idõre megpecsételték e táj sorsát.

A vidék revitalizálását csak a 18. század elejétõl lehetett
megkezdeni, elsõsorban a teljesen vagy részben elnéptelene-
dett települések újraélesztésével. Mivel a magyar lakosság
csaknem kipusztult, ezért egyrészt a Habsburg Birodalomból
hoztak ide nagy számban német ajkúakat, másrészt a Pilis ter-
mészeti erõforrásainak kiaknázására, az erdõéléshez értõ fel-
vidéki tót telepesek jöttek a mai nyugat-szlovákiai – fõleg
Zsolna és Trencsén menti – területekrõl. 

A szlovák lakosság gyorsan alkalmazkodott az új körülmé-
nyekhez és megélhetésének fõ forrásául a pilisi hegyek
messzire fehérlõ, jó minõségû mészkövét választotta. A ma-
gukkal hozott ismeretek birtokában mészégetésbe fogtak,
amely az építkezések számának szaporodásával (kivált a köze-
li Budán és Pesten), többé-kevésbé jól fizetõ szakmának szá-
mított. Ezt egészítették ki a fakitermeléssel és kisebb fokú me-
zõgazdasági tevékenységgel.

A mészégetés nagy tapasztalatot és kiváló szervezõkézsé-
get igénylõ õsi mesterségérõl nagyrészt mindannyian hallot-
tunk, de valójában csak ködös fogalmaink vannak e szakma
részleteirõl. Mert mi is ez tulajdonképpen?
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Mészégetõk a Pilisben
Nagy László – OEE
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Pilisszentkereszti mészégetõ
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Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi
szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a wwwwww..ooeeee..hhuu
oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára bíztat minden egyesületi tagot!
A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû elfogadottságát a
rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013.
február 28-ig tart. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kapják
meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó
tagdíjfizetési kötelezettségüket. 
AA    22001133..     éévvii     ttaaggddííjjaakk    bbeeffiizzeettééssii     hhaattáárriiddeejjee::     22001133..     jjaannuuáárr    2277..

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos bármely
kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

A mészkõ (CaCO3) magas hõfokú
égetésekor oxigént vesz magához és
kalcium-oxiddá alakul, majd az égetett
mész oltásakor a kalcium-oxidhoz víz
kötõdik, azaz oltott mész képzõdik. Az
oltott mész ezután belekerül a falazó
malter anyagba, és vizet veszítve (pá-
rolgás) újra kötõdik hozzá a levegõ
CO2-tartalma, vagyis tulajdonképpen
újra mészkõvé válik, így erõsítve a fala-
zás kötõanyagát. Az egész folyamat leg-
lényegesebb része a nyers mészkõ
szakszerû kiégetése, mely a késõbbi
felhasználás minõségét dönti el.

A mai napig a Pilis hegyeinek karéjá-
ban megbújó alapvetõen szlovák nem-
zetiségi falvak – Piliscsév, Pilisszentke-

reszt, Pilisszántó, Pilisszentlászló – ha-
tárában nyitott szemmel barangoló ter-
mészetjáró e nem is olyan régen még
mûködõ, 300 éves múltra visszatekintõ
kultúra elhagyatott és elhanyagolt, meg
nem becsült nyomaira bukkanhat.

Elsõként a hegyek oldalába mélyülõ
kisebb-nagyobb kõbányák tûnnek fel,
ahonnan az alapanyagot bányászták ki a
mészégetéshez. A legkedveltebb mészkõ-

féleség a Kesztölc feletti Kétágú-hegyet és
az Öreg-szirtet is felépítõ felsõ triász dach-
steini mészkõ volt, mivel a piliscsabai
vagy pilisszántói kõzetekkel ellentétben
ez kevesebb szennyezõdést tartalmazott.

A több hetet is igénybe vevõ munka-
folyamatok már a hó olvadásakor meg-
kezdõdtek, s elsõként a követ fejtették le
a bányaudvarokban. A bánya falában
kötélen lógva, feszítõvassal bontották ki
a nagyobb méretû darabokat, majd eze-
ket kalapáccsal, a kõzet repedéseit figye-
lembe véve tördelték, alakították a meg-
felelõ méretûre. Vigyázni kellett, hogy
ne aprózzák szét a kõzetet, mert a ke-
mence berakása során a méretes „plosa”
azaz a lapos kõ volt a leglényegesebb

építõelem. 
A mészkõ kiter-

melésével párhu-
zamosan megin-
dult az égetéshez
szükséges nagy
mennyiségû fa-
anyag kivágása és
a kitermelt kövek-
kel együtt a mé-
szégetõ kemen-
cékhez való szállí-
tása is. Már e fela-
dat is nem kevés
szervezet t séget
igényelt, s gyakran
a falvak e mester-

ségbõl élõ családjai közös összefogás-
sal oldották meg a felmerülõ nehézsé-
geket. Emiatt a mészégetésnek jelentõs
társadalom- és jellemformáló szerepe is
volt, közösségi összetartásra, egymásra
figyelésre és viselkedésre nevelt.

A félköríves égetõkemencéket általá-
ban a földbe süllyesztették és fûtõnyílá-
sukat gondosan az uralkodó széli-
ránnyal ellentétes irányba helyezték

el. Fûtõanyag alapján két típust különí-
tünk el: a szén- és a fatüzelésûeket. A
fatüzelésû ugyan lassabban dolgozott
és kevesebb égetett meszet adott, de ki-
sebb égési hõfoka miatt a mészkõ széle
nem lett üveges, így oltásakor a víz
könnyebben a repedések közé hatolt.  

A legnagyobb szaktudást az égetõ-
kemence berakása igényelte, melyet ál-
talában a legöregebb (gyakran 70-80
éves!) mesterek végeztek. Elõször a ke-
mence falán 60-80 cm-es magasságban
körbefutó peremen kezdték el a köve-
ket elhelyezni, és a fûtõnyílás felett egy
kisebb boltozatot képeztek ki. Ezután
az égésteret rönkfákkal töltötték meg,
majd erre állva a nyers kövekbõl a há-
rom méteres fesztávolságot áthidalva,
boltozatot építettek a végén egy záró-
kõvel kiékelve. Ennek megépítése ko-
moly fizikai és szellemi tudást igényelt,
mivel a 1000-1200 °C-os hõ hatására a
rosszul rakott boltozat be is rogyhatott,
ez pedig jelentõs anyagi kárral járt.

A kemencét a berakás után egyenle-
tesen magas hõfokon, 60 órán keresztül
fûtötték, és amikor a kõ ezüstös színt
öltött, elkészült az égetett mész, amit a
kihûlés után meszesgödörben oltottak. 

A pilisi szlovák falvak fõ megélhetési
forrását jelentõ mészégetés 300 éves kul-
túrája mára végképp leáldozott. Évtize-
dekkel ezelõtt eltûntek a meszes tótok or-
szágjáró szekerei az utakról. Eltûnt az ége-
tések éjszakáin lobogó bogrács tûz, a he-
gyek kövét átformáló ember kemény, de
tartalmas életformája. Eltûnt a kisipari mé-
szégetés. Agóniáját a nagy cementgyárak
gázfûtésû nagyüzemi módszerei okozták,
melyek kevesebb munkával és költség-

gel, de sokkal rosszabb minõség-
ben állítják elõ a mai is fon-

tos égetett és oltott
meszet. 
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