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- Lovász Józsefné vagyok, 1930-ban születtem, Bukovinában, Romániában, 
Istensegítsen, leánykori nevem Lovász Zsuzsanna.   
 Mikor kezdtél el méhekkel foglalkozni?  
- Én a méhek között születtem. Dédapám, Nagypapám és Édesapám méhész volt, 
Istensegítsen. Én már kilenc-tíz éves koromban segítettem egy kicsit. Az Édesapám, ı 
olyan volt, hogy kiskorában kell megtanuljon mindent, mikor pergettünk akkor azt 
mondta, hogy ezt még Te is tudod csinálni, a kereteket, az üres kereteket rakni, meg 
rendezni. 945-ben, mikor idejöttünk, akkor itt kezdett az Édesapám megint 
méhészkedni. İ beteg volt, megsebesült, a háború alatt, és én voltam nagyobb, már 
16- 17 éves voltam akkor, én segítettem neki egy kicsit, és így tanultam meg. És 
akkor, amikor ı meghalt, akkor az Édesanyám valamennyit eladott belıle, de maradt 
meg, és akkor együtt csináltuk valameddig. Utána meg az Édesanyám abbahagyta, és 
négy családdal kezdtünk méhészkedni, a férjemmel.  
 Neki is méhész ısei voltak, vagy Tıled tanulta a méhészkedést?  
- Tılem tanulta. Tılem. İ nem is ismerte, ismerte a méheket, de a méhészkedést nem. 
És elmondom Neked, úgy ahogy volt, itt mezıgazdasági község volt, és kaptunk 
földet, cséplıgépnél volt, mert mindenki be volt osztva, akkor már termelıszövetkezet 
volt, és én kivittem az ebédet, meg az asszonyok, a határba ahol csépeltek, és azt 
láttam, hogy milyen nehéz munkát végeznek, zsákolnak. Mondtam Neki, hogy én úgy 
gondoltam, hogy kezdjünk el méhészkedni, meg fogja tudni tanulni, mert meg lehet, és 
így kezdtünk el méhészkedni. Akkor vettünk egy pár családot még, szaporítottuk ıket. 
 Hányban kezdtetek el méhészkedni? 
- Hányba volt megalakulva a termelıszövetkezet? 59.  
 59 óta méhészkedtek. Vándorló méhészek vagytok?  
- Nem, vándoroltunk egyszer kétszer, de nem sokszor. 
 Mennyi mézet fogyasztotok?  
- Mi mézet sokat, cukrot nagyon keveset fogyasztunk. Mézet használunk, teába, 
süteményekbe, ételekbe, mindenbe. 
 

╬╬╬ 
 
 Milyen tennivalói vannak egy méhésznek tavasztól, tavaszig? 
- A méhekhez folyamatosan kell kijárni, télen is kell ellenırizni, hogy, szóval mi van, 
télen, akkor nyugalmi állapot van. Októbertıl, attól függ, milyen idıjárás van, akkor 
már a méhek nem repülnek, kinti munkát nem végeznek, akkor be vannak telelve, 
októberbe teleljük be ıket, takarjuk be, a méheket és a kaptárakat is. Mi a kaptárakat is 
szoktuk, és tavasszal, amikor jó idı van, télen van olyan idıszak, amikor tíz fokon 
felül, tizenkettı, tizenöt foknál, akkor egy ilyen tisztuló kirepülést végeznek a méhek. 
Télen le van szőkítve a röpnyílás, röpnyílásnak nevezzük, az le van szőkítve, hogy oda 
ne tudjanak bemenni cickányok, vagy egerek, vagy valami, ki tudnak jönni, annyi hely 
van nekik hagyva. És akkor ilyen tisztuló repülést szoktak végezni, mert télen fürtbe 
vannak.  



Úgy hívjuk, hogy fürt, és a fürtmagon belül van az anya, és a méhek mindig adják 
egymásnak, melegítik, a külsı fürt nem olyan meleg, a belsı fürt melegebb, s a fürt az 
tavasszal bomlik föl, vagyis akkor kezdenek, hát február végén, ha jó idı van, akkor 
elkezdenek az anyák már petézni.  
 A kaptárban a keretek között van egy nagyobb hely, ahol ez a fürt elfér?  
- Igen, ahol ık a fészket kialakítják. Úgy hívják, hogy fészek, amiben ık dolgoznak. 
Na most ık ott a fészekben egy ilyen gömb alakú fürtöt képeznek. Van hely, a belsı 
tér úgy van szőkítve, hogyha gyengébb, kevesebb méh van, akkor szőkítünk, különben 
van hely. Tavasz fele aztán megindul a fiasítás.  
 Az mit jelent? 
- Kezdenek az anyák petézni. A keretbe. Vannak a keretek, a keretbe van a mőlép, 
mőlépet rakunk, a mőlépet ık kiépítik. Azt a fiatal méhek építik. İk azt úgy izzadják. 
A fiatal méheknek van egy ilyen szervük, ami viaszt termel. Most már nagyban 
fiasítanak, meg dolgoznak, nevelik az utódokat. Amilyen kis virág, bármilyen virág 
van, hát az elsı virág talán a som virágzik, a mogyoró, a főz jön, akkor hát mindenféle 
virág, hát most nagyon sok a láncfő, az a sárga virág, ezt nagyon szeretik.  
 És meddig petéznek? 
- Október végéig, október közepéig, október elejéig. 
 Az anyaméh az egyforma petéket rak? 
- Nem, nem, az anyaméh az rak, petézik herét (is). A herék azok nem dolgoznak. Azok 
csak az anyát termékenyítik meg. Azoknak más céljuk nincs. De röpülnek, kint 
vannak, elrepülnek még öt kilométerre is. A herék csak fogyasztanak. Csak a 
királynıt. 
Huszonegy napra kelnek ki a méhek. 3 napig pete, 6 napig álca, és 12 napig báb, utána 
kelnek ki. Amik kikelnek azok benti munkát végeznek, tisztogatják, nevelik az 
utódokat, azok nem mennek ki az elsı napokban. Azok olyan 8-10 napos korukba 
kezdenek kirepülni, és ahhoz kell 15 nap, míg elkezdnek egy kicsit hordani is. A 
méhek már 5 kilométerrıl nemigen jönnek vissza, vagy eltájolódnak, 3 kilométerre ık 
is elmennek, onnan is hordanak, ha ott van egy olyan virágos rét, vagy nektárképzı 
terület, még odáig is elmennek. De minél közelebbrıl, annál gyorsabban tudnak 
fordulni.  
Namost az anyaméh, a kispetébıl húznak ık bölcsıt, és azt a bölcsıt, olyan élelemmel 
látják el, ami az anyának való, ami a királynı élelem, azt úgy hívják, hogy pempı. 
Mindegyikbe van pempı, a munkás sejtekbe is, a munkás fiasításba is, de a 
királynınek az élelme az nagyon bıséges, és nagyon-nagyon tápláló. Ezt hívják 
méhpempınek. Csak onnan lehet méhpempıt szedni, az anyabölcsıbıl.  
Az anya nagyobb, mint a méh, ilyen hosszúkás, a here egy kicsit gömbölyőbb, az is 
nagyobb, mint a méh, a dolgozók ugye azok már idısebb méhek.  
Ahhoz, hogy a méheket megvizsgálni, dolgozni velük, ahhoz legjobb 18-20 fok meleg. 
Már ık tavasszal 10 foknál dolgoznak. 12-nél már repülnek, már dolgoznak. Akkor 
már, ha van valami virág, hordják a virágport, a vizet, namost mindennap nekünk vizet 
kell nekik biztosítani. Kijárunk minden nap. Visszük a langyos vizet, tavasszal, 
ilyenkor az a legjobb, mert ha elmennek hideg vízre, menni mehetnek, itt az árok ugye, 
akkor teleszívja hidegvízzel magát, és nem nagyon tud vissza érni a kaptárba.  Ezért 
vannak itatók nekik ott a kaptárak elıtt, és oda rakjuk a langyos vizet nekik. 
 Fiasítás. Hogyan haladunk tovább az idıben? 



- Áprilisban fejlıdik a család, május, május 10-15-20, az idıjárástól függ, mikor 
kezdıdik az akáchordás. Namost már a repce, repcét már hordhatnak. Április közepén, 
április végén, május elején virágzik a repce. Arról már hordanak. De hordanak a 
gyümölcsfákról is megfelelı idı esetén, virágport is, és a virágporral táplálják a 
méheket, a fiasítást. Gyönyörően hordják a virágport, áprilisban már bıven van. Etetik 
a fiasítást, és a fölösleget meg sejtekbe rakják és raktározzák  
 Az akácvirágzás a fı szezon? 
- Az a fı szezon, vagyis az, már a repce is fıszezon, ahol van repce, itt nincs, nem 
vetnek. A forgó, most már vetnek forgót is, azelıtt is vetettek, de egy darabig nem 
vetettek, ugye most már a Jani a faluban a gazda, neki van a legtöbb földje, meg itt 
vannak a zombaiak. Itt van akác, akkor akác után jön a hárs, akkor abból tudnak 
hordani fölösleget, az akácból tudnak fölösleget raktározni, nem csak annyit, amennyit 
ık elfogyasztanak. Mert a munkások is azt fogyasztanak, virágport, meg mézet. S az 
akácnál már tudnak fölösleget hordani. Abból tudunk pörgetni, akkor jön a hárs, abból 
is tudunk, ha jó, az idıjárástól függ. Utána, hát itt nincs más, mezei virágok utána, de 
az csak annyi, hogy élnek belıle. 
 Meddig tart ez a győjtögetıs idıszak? 
Ez a napraforgó végéig. Akkor augusztus, júliusban van a napraforgó, augusztus 
elejéig körülbelül, attól függ, hogy hogy van vetve, szakaszosan vetik akkor tovább 
tart, akkor ebbıl lehet még pörgetni.  
 Mikor fejezik be a hordást? 
- Mikor megszőnnek a mézelı növények. Már szeptemberben, sıt, mi már 
augusztusban elkezdjük ıket úgy ellátni élelemmel, meg úgy kezelni, hogy az élelem 
már augusztus végére, szeptember elejére bent legyen, az, ami nekik kell. Mert 
mondom, akkor már szőnik a fiasítás, az utódok nevelése, és akkor kevesebbet kell 
azokra fölhasználni, hát akkor már raktároznak ık télire. Októberben szoktuk 
betakarni, betelelni, elrendezni teljesen. Már szeptemberben nekünk már bent kell 
legyen, hát már augusztus végén, szeptemberben elrendezzük a családokat, hogy 
teleljenek.  
 

╬╬╬ 
 
 Mikor rajzanak a méhek?  
- Namost a kirajzás az akkor van, ha a család fölerısödött annyira, hogy már ott nekik 
szők a hely, meg úgy érzik, hogy ık már nagyon sokan vannak, akkor rákészülnek 
rajzásra. De ık már elkezdik elıbb, mert amikor már heréket kezdenek építeni meg 
nevelni, akkor már az az ösztön bennük van, hogy majd rajzanak. Mert ahhoz here is 
kell, hogy a fiatal anyák bepározzanak majd. És akkor az öreganya, úgy mondjuk, ha 
kétéves is, ha egyéves is, öreganya. Az a fiatal anya, ami akkor kelt ki. És mikor már 
ık úgy érzik, hogy már sokan vannak, akkor rajzanak, és abból van az új család. Ezt 
mi szabályozni szoktuk. 
 Több anyabölcsıt is csinálnak?  
- Csinálnak ık többet is, mikor rajzani készül, az csinál húszat, harmincat is.  
Hát most talán az, aki elıször kel, másodszor kel, ık választanak aztán, ha kikel öt 
anya, a közül választanak egyet, amit meghagynak, a többit, azt megölik. Az öreganya 
megy ki a rajjal. 



 És viszi az új anyát is?  
- Nem, van, amikor viszi, van, amikor olyan idıjárás van, hogy az anya már kikelt, és 
ı még nem tudott kirepülni, mert esıs, hideg, szeles idı van, hogy a raj nem tud 
kimenni, akkor már van kikelve fiatal anya, és azok is mennek velük akkor már. Van 
olyan, hogy akkor, ha nagyon öreg az anya, vagy már gyönge, vagy nem tudom, akkor 
lecserélik, akkor az öreganyát ledobják, és fiatalt, mert akkor mennek a herék is velük, 
nemcsak a dolgozók. És leginkább a fiatal dolgozók, fiatal méhek mennek. Van úgy, 
hogy két raj is kimegy egy családból, mert az az anya kimegy pározni, kimegy vele a 
bogár és megszállnak. 
 Mit jelent az, hogy öreganya? 
- Most az a szokás, hogy kétévesnél, hároméves anyát már nemigen hagynak a 
méhészek, azelıtt, amíg köpőkbe voltak, meg faodúkba voltak, farönkökbe a méhek, 
akkor azt ık váltották le, akkor már nem lehetett tudni, hogy hány éves, de mi azt 
szeretjük, hogyha a legjobb anya, azt meghagyjuk még három évig is. Abból nevelünk, 
abból szeretünk, mert az egy jó tulajdonságú, jól hord, mindenféle jó tulajdonsága van, 
annak a családnak, és annak az anyja. Mert az anya határozza meg, hogy milyen a 
család.  
 Mit csináltok, amikor kirepül egy raj?  
Akkor azt befogjuk, és betesszük egy új kaptárba. Van ilyen rajfogó kosár. Nekünk 
van még a régiek, azokra vigyázunk. Szalmából csinálták, gyékénybıl azelıtt, nekünk 
szalmából vannak a kosaraink.  
 A mostani méhészek mit csinálnak?  
Hát vannak olyan rajfogó eszközök, amik nem kosarak. Abból már nagyon kevés van, 
abból a kosárfélébıl. Nekünk is, van már új is, olyan hogy olyan, mint egy zsák, abba 
belerázzuk, elvisszük a kaptárig, és úgy be.  
 Egy családban mennyi méh van?  
- 50 000 - 60 000 egy erıs családban, sıt több is.  
 Mennyi here van egy családban?  
- Attól függ, van ahol nagyon sok, van, ahol kevesebb, de azt mi szabályozni szoktuk, 
nem engedjük meg, hogy sok legyen. Hát azt számra most nem tudom Neked 
megmondani. Úgy szabályozzuk, hogy be van petézve, be van már fedve, úgy 
mondom, és akkor mi azt kivillázzuk. Azt lehet látni. Ismerni kell. Mert annak 
nagyobb a sejtje, nagyobb sejteket húznak, úgy ahogy lehet látni az anyabölcsıt, az is 
egy nagy sejt. Nem lehet ezt megszámolni, mert a keretek szélén van, itt van, ott van. 
Beszoktunk berakni olyan üres keretet, amibe csak herét tudnak, azt kivesszük 
teljesen. Marad 100, mit tudom én, ötven. Nem szeretjük, ha sok van, mert sokat 
fogyasztanak. Érdekes, mikor már a méhek érzik, hogy vége a hordásnak, vége a 
szezonnak, akkor a heréket kezdik kiőzni. De ık maguktól is kimennek, és ott kint 
éhen pusztulnak.  
 

╬╬╬ 
 
 A méz mibıl és hogyan lesz?  
- Van akác, mindenféle virágból, ami mézel, tudnak mézet győjteni. A virág tetejében 
ott van a méz. Ebbıl a kehelybıl, a virágnak a kelyhébıl, van ilyen szipókájuk nekik, 



jó hosszú nyelvük, azzal szívják föl. Ez nektár. Ez még nem méz. S ık a gyomrukon 
keresztül dolgozzák föl méznek, s így rakják a sejtekbe.   
 A kereten milyen magas a mézréteg? 
- Amilyen a keret szélessége. Hát így vannak a keretek. Attól függ, hogy az a keret 
milyen közel van egymáshoz, mert köztük járni kell nekik. Azt meg kell hagyják. Most 
van olyan, hogy hizlalt keret, úgy mondják, akkor azokat így távolabb tesszük, azt ık 
kihizlalják, kihúzzák. 
 Amikor kivesztek egy keretet, akkor abból nem csorog, csöpög a méz? 
- Akkor csorog, csöpög, amikor még nincs beérlelve. Mert azt ık lefödik, le van födve, 
tehát akkor viasszal ık azt bevonják, amit télire raktároznak. 
Sıt, amikor már annyira kiérett a méz, vagyis ık kiérlelik, érdekes, nagyon érdekes az 
életük, nagyon szeretem, a biológiai életüket, mikor hordás van, és este kimegyünk a 
méhesbe, lehet hallani, hogy szelelik, a vizet ki belıle tudod, ahogy ık dolgozzák. Azt 
a morajt, azt a zúgást, akkor érlelik a mézet. İk tudják, hogy mikor van kész, akkor 
elkezdenek már ráhúzni.  
Mikor elkezdıdött a hordás akkor nem nagyon szoktuk zavarni ıket, de ha muszáj, 
lépet tenni be, vagy cserélni, vagy bármit csinálni, kivesszük akkor nagyon óvatosan 
kell bánjunk vele, mert csöppen, csurog az a nektár. Az még nektár, az még nem méz. 
Akkora már, mire vége a hordásnak, akkora már a méz is kész. İk éjszaka már ezzel 
dolgoznak. Kiszelelik. A szárnyukkal.  
 Egy család egy év alatt mennyi mézet csinál? 
- Hát ez attól függ, hogy milyen idıjárás van, hogy mézelnek a növények. Hát 20 kg-ot 
is. 25 kg-ot, 30 kg-ot. Most aki vándorol, az többet győjt, ugye, mert az akác például 
levirágzott, elmegy oda, a vándorméhészek már elıre tudják, elıre megkeresik a 
helyet, máma már úgy van, hogy a tulajdonosa minden erdınek, mezınek, mindennek, 
nos avval meg kell egyezni.  
 Ebbıl mennyit hagytok meg nekik?  
- Hát a méheknek télire, családoktól is függ, hogy milyen, erıs, hát olyan 15-18 kilóig. 
Gyengébb család kitelel 12-14 kilóval is, de nem eszik meg  ık ezt télen, mert ık 
nagyon keveset fogyasztanak télen, de most, hogy elkezdtek utódokat nevelni, fiasítani 
kezdtek, most fogyasztanak. Mert most még nincs mibıl hordjanak annyit, hogy 
ezeket ellássák. Azért kell télen annyit betelelni. Namost, ha olyan idıjárás van ısszel, 
hogy nem tudnak annyit hordani, hogy betelelni is, akkor kénytelenek vagyunk 
pótolni. Cukorszörppel. Mert az a legjobb. Lehet mézzel is. Vissza lehet mézet is 
etetni. Mi szoktunk visszaetetni mézet is akár. Az a legjobb a teleléshez.  
 Amikor készen van egy keret, akkor jön a pergetés, a kereteket egy 
forgódobba teszitek, amiben összegyőlik a kipergetett méz.  
- Igen, de azt megvárjuk, amíg az összes, hát nincs le teljesen, de már el van kezdve, 
félig legalább le van, de akkor már érett az a méz. Most ha megfogja az ember a 
keretet, és így megmozdítja, és abból nem jön ki a méz, akkor már érett a méz. 
Érettnek mondjuk.  
 Pergetés elıtt leszeditek a viaszt? 
- Muszáj leszedni, vannak fedelezı villák, fedelezı kések, leszedjük róla. 
 Egy ilyen keretbe mennyi méz van? 
- Hát az mind attól függ, mondom, van a félkeretes, van a hunor, van a Nagy 
Boczonádi van, amelyikben van két kiló, van, amelyikben van másfél kiló, nem 



minden keret van tele teljesen. Nem hordják tele teljesen. Van a Nagy Boczonádi, abba 
több van, mert nagyobbak a keretek, hát attól függ, hogy mekkora a keret.  
 Virágzás alatt folyamatosan pergettek?  
- Nem, akáckor pergetünk, hárskor, és forgót, folyamatosan nem lehet. Ezen a vidéken. 
De van ahol mustár van, van, ahol van a pohánka. Ha vetnének a gazdák, mézelı 
növényt, valamikor volt somkóró, volt pohánka, mustár. Hát itt mi nem tudunk repcét. 
Megnézzük, hogy most ık mennyit hordtak, mennyi a fölösleg, mert csak a fölösleget 
vesszük el, a többi kell nekik. Mert mindig kell tartalékba. Hagyunk akácmézet is 
tartalékba, namost mikor pörgetjük a hársat, akkor sokszor akácméz is keveredik, mert 
volt bent a kaptárban, úgyhogy a hársban van egy kis akácméz, akkor a hársból is 
hagyunk, mindenbıl hagyunk nekik. Hogy legyen, mert ha nincs mit egyenek, akkor 
leállnak az anyák, nem petéznek. Sıt, éhen tudnak pusztulni.  
 

╬╬╬ 
 
 Honnan szerzitek be a kaptárakat? 
- A kaptárakat lehet vásárolni, kereteket, azt is lehet vásárolni, de a legtöbbet, azt a 
férjem csinálja. Mi kaptárakat is csinálunk. Vannak különbözı kaptárak, most már 
nagyon sokfajta van. Valamikor, mikor az Édesapám méhészkedett akkor Langhstroth 
kaptár volt, abba méhészkedett. De hogy idejöttünk, Magyarországra, itt Kalaznón Kis 
Boczonádi volt. Nekünk van, mert én meghagytam párat, muzeális. Most meg 
hunorba, és félkeretbe méhészkedünk.   
 Hány keret van egy kaptárban?  
Hát a hunorba 10-12 keret, attól függ, hogy ki milyet csinál, a félkereteseknél ott 
három vagy négy fiók van, egy fiókban 10 keret van.  
 Milyen gyakran csípnek meg a méhek? 
- Naponta, ha dolgozunk vele. Észreveszem, mert azért észreveszem, bepirosodik, de 
semmit nem csinálok vele.  
 Maszkba dolgoztok?  
- Igen, na most az ember a szemét, mert azért bedagad egy kicsit, hát akkor, ha most 
megcsíp engemet, és három napig nem látok úgy, ahogy kellene. A maszkot úgy 
vesszük. Csináltam, de most már veszem. Én nem szeretek kesztyőben dolgozni. Akik 
kezdık, azoknak mondom, csak nyugodtan húzzatok kesztyőt, mert hát az fájdalmas, 
az a csípés. Most ha én nem veszek fel fejvédıt, ahogy jönnek, nagyon gyorsan ugye, 
ha ütközik, akkor azt hiszi, hogy én bántom ıt, akkor rögtön csíp, mert én ott köztük 
vagyok. De ha nem ütközik, vagy valami, nem szúr. Vagy ha nem mérgesek. Vannak 
olyan idık, megérzik az idıjárást, egy nappal elıtte. Nagyon érdekes az életük, én 
nagyon szeretem. Szeretek köztük lenni.  
 

╬╬╬ 
 
 Van valamilyen különbség a bukovinai és az itteni méhészkedés között?  
- Az a különbség, hogy Bukovinában ilyen kis parcellák voltak. Ott többféle növényt 
termesztettek. És valamikor, mikor még nem volt a vegyszerezés, mert nem 
vegyszereztek régen, úgy hívták, hogy tisztesfő, tarlóvirág. Learatták a gabonát, és 
csináltak tarlóhántásnak mondták és ott gyönyörő fehér virág volt, majdnem ıszig. 



Akkor tényleg többször pergetett az Édesapám, mert amikor meghordták a méhek és 
látta, hogy már leállnak, szóval nem, akkor kipörgette. Akkor voltak folyamatosan. Ott 
egy olyan növény volt, itt is van, azt hiszem, hogy Bácskában, igen, ott voltunk 
kirándulni méhésztalálkozón, és ott láttuk, érdekes, hogy ott a gazdák a méhészekkel 
összhangban vannak, és összedolgoznak. Vetésforgókat vetnek, hogy a méhészeknek 
is jó legyen, meg nekik is, ha a mezıgazdasági növényeket a méhek nem porozzák be, 
a napraforgót, vagy bármit, amit vetnek, akkor nem sok termésük van.   Ott akkor nem 
volt 100 családjuk a méhészeknek. Ma nagy méhészet van 200-300 család. Olyant is 
tudok, hogy 800 család. Hordták városba, mindegyiknek voltak ismerıseik a városban, 
és oda adták el a mézet. De olyan nagy méhészetekrıl nem tudok ott. Kaptárat, 
kereteket, mindent ık csináltak.  
Én a méhesbe néha kiültem kézimunkázni, nagyon szerettem ıket már akkor, 
kiskoromban.  
 
  
 
Lejegyezte:  
 
   Bodor Katalin 
   Szerkesztett változat. 


