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- Papp Vilmosné vagyok, leánykori nevem  Kajtár Sarolta, születtem Bukovina, 
Istensegíts, 1919. augusztus 1.  
 Mikor kezdtek el Vilmos bácsival méhészkedni?  
- Az ötvenes évekbe.  
 Odahaza Bukovinában nem is volt méhük?  
- Nekünk nem. 
 Vilmos bácsiéknak sem?  
- Nem, hát harmincnyolcban esküdtünk. A bátyjának volt. 
 Bukovinában?  
- Nem, itt Kalaznón, Papp Géza, ott hátul, ott laktak, Takácsék mellett, annak volt nem 
tudom mennyi. A faluban voltak méhek, s akkor kezdték el izélni. Egyik is vitt el 
három családot, s a másik is, s ı aztán vett, jobban konyított hozzá. S akkor ı 
felszaporította, s Vilmos látogatta, mit csinál, s akkor belekezdett ı is.  
 Adott maguknak családot? 
- Nem, nem adott, csak láttuk, hogy hogyan kell foglalkozni, s akkor Vilmos is 
belekezdett, Závodról vett 5 családot. „Méhészet”, nekünk járt az újság.  
 Vilmos bácsi testvérétıl tanulták a méhészetet, járattak újságot, és Vilmos 
bácsi elvégzett egy méhész tanfolyamot.  
- Hát igen. Volt minden hónap elsı vasárnapján Hıgyészen győlés, s akkor ment oda, 
s ugye hogy ı tag volt, ment. Méhésztanfolyam. Tudtuk melyik hónapban, mikor lesz, 
voltak Pesten is a kiállításon.  
61-be elmentünk Szakályba lakni. S ott laktunk egész 64-ig. Hát nem bírtam 
megszokni. Akkor ezt megvettük 64 novemberbe, s akkor Szakályba volt egy illetınek 
nem tudom hány család, azt megvettük, csinálgatni kezdte a kaptárt, s rajok jöttek, s 
akkor papunknál voltak méhek. 
 Dénes bácsinál?  
- Ja. S a raj kijött, s elment, s egyszer jönnek a népek, Vilmos bácsi, itt is van egy raj, 
elment, s leszedte, s hozta haza. 
 Elekes Dénes bácsinak sok kaptára volt?  
- Há mi szoktuk gondozni. Pergettünk neki, rajt levenni, sokszor Genye kijött, s a fáról 
vett le, fel voltam mászva, vettem le a rajt. Az istenit magának mit csinál? Mondom, 
akasztom fel magam. Szerettem velük foglalkozni nagyon. Vilmos reggel elment, este 
jött haza, há egész hetvenháromig. Akkor ment nyugdíjba. Suszternak tanult, s aztán, 
hogy elkezdet földvel dolgozni, s akkor méhészkedni, s akkoron megalakult a tsz, 
akkor elment a Gazdaságba, s én foglalkoztam a méhekvel. Aszondja, állj a méhek 
mellé, lesz pénzed. De nyugdíjam nem lett.  
 Maga miért nem ment méhész tanfolyamra?  
- Én tudtam. Be voltam tanítva. Ezt a könyvet, ezt a bátyjától kapta. Dénes adta Papp 
Gézának. Géza mikor költözött el, ment Bonyhádra lakni, hát már nem méhészkedett, 
akkor nekünk adta.   
 Sari néni, maguk sose vándoroltatták a méheket?  



- Mindig itt voltak ebbe a kertbe. Hát itt ez teljesen erdı volt mind, légvonalban 
háromszáz méter az erdı. Egyszer kiöntött a patak, nagy víz volt, s milyen széles volt 
a rét, elvitt tizenkét darab kaptárt. Aztán volt az a halastó, onnan szedtük össze. De 
még volt bogár benne.  
 Hány családjuk volt egyszerre?  
- Száz darab, száz kaptár. 
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 Mikor kezdenek el a méhekhez kijárni?   
- Mikor már hős az idı, akkor nem jınek ki. Télen, hogyha jó idı van, ha január is, 
nyolc fok meleg van, kijınek. De megrepülik magukat, kifossák, kiürülnek, s akkor 
mennek vissza. Télen nem szabad hozzányúlni. 
 Tehát nem is nézik ıket?  
- Nem. Volt, amikor kimentem, s a hó tetején összeszedtem egy ilyen pohárba, s 
behoztam megmelegítettem, kivittem a kaptár elejibe letettem s mindenki hazament a 
maga kaptárába. Hát, amikor már jó idı volt, lehetett vizsgálni. Meg kellett nézni, van-
e ennivalójuk, ha nincs, akkor kell etetni. Egy keretet kivesz, hát az egész családot 
meg kell nézni, hogy van-e ennivalójuk. 
 Az a méz. 
- Persze. 
 Cukorral is etettek? 
- Szirupot csináltunk, mikor már lehetett látni, hogy nincs mézük akkor. Akkor 
csináltatott Vilmos ilyen tálcákat, allaminium, ilyen pléhbıl, s akkor ilyen úszó 
léceket, s arra reáöntöttük, s arra rászálltak. Este beöntöttük, s reggel semmi se volt. 
Éjjel mind megették. 
 Virágzáskor mi történik?  
- Hogyha nagyon szárazság van, s nincs harmat, akkor jó a méz, de kevés. Mert a virág 
nem kap annyi nedvességet, párát. Elvitt nekünk tizenkét kaptárt mondom a víz, mikor 
kiöntött, aznap is izét mértünk, hat kilót kaptáranként. Nem szedjük ki, a kaptárra rá 
van téve izé, s minden este megmértük, hogy máma este ennyi kiló jött be, s holnap 
este mennyi jött be, s könyveltük. Az egész kaptár le lett mérve. Úgy ahogy volt 
lemértük. Még aznap is mondom izé, volt hat kiló hozomány, mikor elvitte a víz. S 
volt olyan nap, hogy ki milyen család volt, még tíz kilót is hoztak.  
 Egy kaptárba mennyi méz fér bele? 
- Hát attól függ. Volt úgy, hogy ki kellett pergessünk, vagy keretet üreset betegyünk, 
mert nem volt hova már tárolja.  
 Mikor veszik ki a mézet a kaptárból? 
- Mikor vége az izének, akácnak. Na jól van, menjünk le a kertbe. Nekem ott 
vetemény volt, s ott dolgoztam akkor. 
 

╬╬╬ 
 
 Egy családban mennyi méh van?  
- Hát attól függ. Van, ami raj kijı három kilós, egy ilyen nagy csomó, volt, amelyik, 
amikor adtam el, akkor három kilós volt.  



 Meg lehet mérni?  
- Hát ilyen kosárba. Behozom a kosarat. Leszáll, akkor így alátartom, belerázom. S 
voltak Hıgyészen ismerısök, telefonáltam nekik, s jöttek, vitték, lemértük mérlegen. 
Lemértük, hát ezt a kosarat. S mikor kiborította, akkor a kosarat visszamértük. 
 Mit jelent az, hogy a raj kijött?  
- Kiszállott, a bogár, az anya kijı, hozza magával a tömeget, úgy tele van a kaptár, 
hogy olyankor ki kell szökjön onnan. Kiüldözik az anyák, s akkor az kirajzik, felment 
egy fára, én levettem. Ez a fa, s ide rászállt. Akkor én a kosarat alátartom, s belerázom. 
Hogyha az anya belemegy, akkor mind mennek vele. Aztán mikor már lejönnek mind 
a fáról, van, amikor ilyen alacsonyan volt, hát azt könnyő volt izélni, rendezni. Akkor 
volt ilyen szita, meg is van, nem tudom, hol van, lefedtem, s rá az üstre. 
Csillapodjanak, mert az, úgy ahogy repül, az nagy hıséget csinál magába, s akkor 
hővös helyre kell tenni.  
 Elıre lehet tudni a rajzás idejét?  
Én már mikor reggel 8 óra volt, megmondtam, egyszer pergettünk, itt voltak Erzsiék, s 
mondom hogy ez a raj kijı máma, s aszongya a vı, honnan tudom, Nagyon játszik a 
bogár, járt ki-be, tájol, csalja, fél órán belül kint is volt. Hát megvizsgáltuk, s akkor 
megjegyeztük, hogy ez erre s erre az idıre, hogy mennyi idı, könyveltük, hogy az 
anya négyéves, s akkor hogy anyát cseréljen, meg mit tudom én, s akkor könyveltük 
Mi annyira nem izéltük, mert volt vagy száz család, ki törıdött vele. Lovászék azok 
jelölik, festik, háá. 
 Megfognak egy családot, van egy üres kaptárjuk.  
- Igen. S a kereteket be kell rakni, mint ezt, szépen, s akkor oda beönteni. Ilyen keret, 
húsz darab fér bele. Tíz fölül, és tíz lent. S akkor összébb kell izélni, megpihen, este 
kell azt. S reggel, mikor össze kell úgy tömöríteni ıköt, s lefedni, s etetni. S a kapukat, 
azt meg ki kell nyittani, hogy kijárjanak. Vannak a lukak.  
 Minden kaptárban egy család lakott?  
- Persze.  
 Mibıl áll a család?  
- Anya, hát az petézik. Azt írta is a könyv, mert olvastuk, hogy egy nap alatt hány petét 
rak le. Hát én azt már elfelejtettem. S akkor voltak azok a nagy here, az bak, nem 
mondtuk bak, csak here. S meg szoktuk vizsgálni, s amelyik szép izét húzott, 
anyabölcsıt hova betojjon az anya, hogyha kisebb volt az anyabölcsı, akkor azt 
levettük, mert akkor nem nagy az anya. Nem termékenyül nem lesz olyan nagy.  
 Az anyabölcsıben nı az anya?  
- Persze, s akkor ott elkészül, mint a tojásban a csibe. S akkor annak, amikor jelez, 
lehet hallani, mikor jelez, hogy készül ki. S akkor, már ha erıs a család, akkor már a 
bogár készülıdik. Rajzásra. Tudja a jelt, hogy ki kell menni. Persze, mind nem megy 
ki. Nem megy ki.  
 Sari néni, kik a dolgozók? 
- Hát, ami kijött az anyával, az már dolgozó volt, iparkodott, mer nem volt ennivalója 
akkor, kellett menjen, s hordjon. Mert építeni kellett a keretet.  
 S a here az nem is járt ki a kaptárból?  
- Nem bent van.  
 Este a méhek hol vannak?  
- Az oldalán, mindenhol. 



 És az anyakirálynı? 
- Alul a fészekben. 
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 Hogyan lesz a méz? 
- Há, van, amelyik a fészekbe van, az a méheket izéli, eteti, s a másik dolgozó az fent 
van. Ott lesz a méz. Volt, amikor bent a méztérbe, ahol a fiasítás van a hátsó keret, 
hogyha tele van, ki kellett venni. 
 A fiasítás az a szaporítás? 
- Szaporítás. 
 A mézet hogyan adták el? 
 Hát a COPCA Szövetkezet felvásárolta. Fogadtunk autót, s avval bevittük. Kannát 
hoztunk ki, húsz huszonöt kannát, mézes kannát. Egybe eladtuk. S egybe kaptuk a 
pénzt. Én nem. Há, volt, hogy a rokonoknak így adtam, de….  
 Csináltak különlegességeket?  
- Virágport szedtünk. Méheknek szárnyát legtöbbnek letöri, leszakad, mikor a 
virágport izéli, kínlódik be a lukba, lábáról ott dörzsöli le. Volt egy ilyen csík, ki volt 
furkálva, lukacsos volt, s ott jártak be. Lemez. Virágpor kell a fiasításnak, avval etetik.   
 Egy kaptárban mennyi méz van? 
- Hát attól függ. Volt, hogy elıpergetést kellett csináljunk, nem volt, leálltak, hova 
pakoljon. 100 kaptárból, nem tudom melyik évben volt, hogy hat hordóval volt. Hat 
mázsát minden pergetésnél. Na, ez a pörgetı. Tizenkét keret megy be. Nem, nyoc. 
Kicsapkodja, lefoly, s itt kijön. Pörgetés után ki kell mosni, mer rozsda marja. Hát a 
kút itt van. Itt olyan rend volt, tiszta volt. S akkor voltak ilyén izék, egérfogók. Télen 
bemenyen, s a keretet megeszi. A keretet megrágja, s a bogarakat. 
 Egy évben hányszor pergetnek 
- Kétszer, ha van napraforgó, vagy vegyes virág. 
Attól függ, mert mikor kiszáll a bogár, raj kijı, kivisz háromkiló mézet, magával viszi. 
Hogyha leszáll, akkor három-négy napig van ennivalója, jóllakik, s kimegyen. 
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 Ha elpusztul az anyaméh, akkor mi történik?  
- Nem, nem pusztult el nekünk. Csak pusztult el család, költés-rohadás volt.  A sejtbe, 
abba a lukakba, olyan volt, mint a takony, el volt a fiasítás rohadva. Nyúlós volt. 
Betegség. Elégettek volt nekünk tizennégy kaptárt.  
 Mindenestıl? 
- Mindenestıl, bádog, viasz, fiasítás, Öcsi volt a polgármester, a Szıts, s ástak egy 
nagy gödröt, s oda dobálták bele, rotyogott, s mondom, mindjárt beleugrom, 
megragadott, s aszongya nehogy belemenjen, s mondom, nem látod…. 
 Ez fertızı betegség?  
- Persze, ki kellett irtani. Úgy ahogy volt a kaptár. Azt hiszem már le voltak izélve, 
füstölve, nem füstölve, kénezve, úgy elpusztultak. Nem elevenen. Úgy rotyogott a 
viasz, a méz, minden, a pléh a tetején vadonat új volt, az úgy fölpördült, rossz volt 
nézni. Kaptunk volt, elégették valami tizennégy családot, kaptunk volt nyolcvanezert. 



 Kártérítést. 
- Ja. Már ı volt Kalaznón az egészségügyi felelıs, Vilmos, persze, méhészetbe, s 
akkor, hogy İ már lerobbant, vagy mit tudom én, csökkent az izé, akkor hıgyészi járt 
ki. S kérdeztem az illetıt, kivettem a keretet, s azok a lukak úgy tele voltak gyufaszál 
nem volt annyi hely ahova beledugjam. Ki volt építve. Teljesen be volt tapasztva 
mézzel. Mondom ez mit jelent? Hallgatta. Kiveszem a másik keretet, nézi a keretet, s 
ki a másik keretet, mondom ez mit jelent? İ nem tudja. Nagy tél lesz, mondom. Be 
vannak spájzolva. Legyen, mit egyék. Hát olyasmit nem hallott aszongya, na 
egészségügyi!  
 Még milyen betegségek voltak? 
- Volt az atka. Az a tető. S akkor Vilmos csinált, a boltból hoztam egy ilyen dobozkát, 
s rakott bele mérget, s a Méhész újságban megkapott egy pesti állatorvost, s a címet, 
mindent, megcímeztük, s akkor még itt ahol van most az izé Győjtemény, ott volt a 
posta, feladtuk a postára, s kaptunk is választ, igenis atkától pusztult el. Visszajött, de 
bogarak nem jöttek, csak hogy a papír. Vilmos elkönyvelte neki annyi család pusztult 
el, s nekünk ennyi, s kártérítést. 
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 Ezeket a kaptárakat Vilmos bácsi csinálta?  
- İ csinálta. Volt százhúsz darab ilyen. Eladtuk, Lengyelre húsz családot, s akkor még 
hova es, arra lefelé, Bátaszék környékire harminc család volt, s akkor Bonyhádra 
újból. Volt ilyen fekvı kaptár es, ilyen, mint ez az asztal, csak a tetejit fel kellett 
nyitani, de ez buktató, de a régi méhészek, a svábok aszongyák Vilmos rakodót csinálj, 
mert a bogár fölfelé, nem lefele. 
 Milyen szép, csapolt keretek. Ezeket is İ csinálta?  
- Persze! 
 Volt többféle rajfogó kosaruk is?  
- Nem ez, ez volt.  
 Ez mibıl készült? 
- Ez szalmából. Rozs, zsup, úgy mondták. Hıgyészen egy ismerıs csinálta. Az még 
szakajtókat es csinált volt nekem 5 darab szakajtót, aztán csak kettı maradott meg. 
Múltkor eltüzeltem. 
 Sari néni, ebben dolgoztak, ez a védımaszk. 
- Ja ezt így az arcunkra. Olyan gazdátlan, hazajönne Papám! 
 Vilmos bácsi? 
- Há. Ne hol van, ebbe szoktuk a szirupot tenni! 
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 Sari néni, hány fajta mézet csináltak? 
- Akác, meg vegyes. Attól függ, milyen volt az év.  
 Maga melyiket szerette?  
- Virágmézet. 
 Mézet sokat ettek? 
- Há lehet, ezért éltünk ennyit! 



 Mert sok mézet ettek? 
- Nem hogy mézet, a sok csípés. Há minden hıgyészi izé méhész kilencvenéves 
korikba haltak meg. 
 Mikor csíptek a méhek?  
- Há ott nem lehetett szappan szag, vagy valami szagval bemenni, akkor ettek meg. 
 A kezükön nem volt semmi? 
- Nem. Csak az arcán. Én észre se vettem, hogy csíp, vagy nem csíp. Nem. Szerettem 
ıköt, s csináltam. 
 
 
 
Lejegyezte:  
 
   Bodor Katalin.   
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