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Ismered a gyüm ölcs
termelők tartalmas 
havi fo lyam a- 
tá t?  E z a

Kiadóhivatal 
• j v  SOMORJA, 94.

M T  Évre 2 4 .- K. Még 
ma rendelje meg! Ha- 

f- . szonnal forgathatja még 
az is, akinek csak néhány fája van.

SzolsáBat 
a közönségnek!
Gyapjú úri szövetek 140 cm. szé
les, egész öltönyre csak 62 Ke, 
női szövetek 115 cm. széles egész 
ruhára csak 34 Ke. Kérjen min
tákat és árjegyzéket. A kiállítással, 
olcsósággal és a minőséggel meg 
lesz lepve. — Gyapjú szövetárú 
gyár Dőlni Hamry, posta Vír, 
Morava. — Áru bizományba is.

M É H É S Z E K ! Nem elég, hogy méhestek legyen! 
Nem elég, hogy a méhesben méhek legyenek! 
Minden akkor lesz elég mindenből, ha tudáso
dat gyarapítód. Olyan könyvet olvasol, amelyből 
hasznodat látod. E z pedig

föaSagk* Q\áíifd~
országos hiril méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. S zerezd  meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy pedig  a pénz előzetes 
beküldése után lapunk szerkesztőségében kapható.
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IcL Boczonádí Szabó Imre t
Nincs méhész, aki a legnagyobb mértékben meg ne ille- 

tődött volna, mikor február 4-én a rádió világgá röpítette 
a szomorú hirt: id. Boczonádí Szabó Imre, a legkiválóbb magyar 
méhész, méhészetünk újjáalakító ja, csendesen elhunyt.

1847. november 9-én született Kiskunfélegyházán. Közép
iskoláit Kecskeméten, Pesten és Esztergomban, jogi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Közben az operai énekiskolát is lá
togatta. 1873-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött szóló éne
kesnek, két év múlva pedig mint első tenorista a kolozsvári 
nemzeti színház kötelékébe lépett be, ahonnét két évi — sike
rekben gazdag — működés után, erős tüdőcsucshurutja miatt 
visszavonul családi birtokára Kiskunfélegyházára. 1895-ben a 
budapesti m. kir. operaházhoz szerződik s tagja marad 1906-ig, 
amikor nyugdíjba lép s minden idejét a méhészet előmozdításá
nak szenteli.

Mint zeneszerző is értékes munkát végzett. Egész kötetre 
való értékes dal maradt utána.

Méhészkedni akkor kezdett, mikor betegsége miatt a szín
padtól visszavonulni volt kénytelen. 1885-ben lép be tagnak az 
orsz. méhészegyesületbe.

Csakhamar felismeri és végig szenvedi az akkori méhészeti 
rendszerek minden hibáját és fogyatékosságait Méhállománya 
mint a kovácsfujtató, hol apad, hol dagad s a méhészet az ő 
kezében is kockajáték. Éles szemével hamarosan észreveszi, 
hogy a kaptárban és az akkori méhészeti rendszerben van a 
hiba. sí már 1894-ben megállapítja azt a 7 pontot melyek egyút
tal a sikeres méhészkedés feltételei:

1. Erőteljes családok rajzási hajlam nélkül.
2.Sok méz kevés munka árán.
3. A természetes rajzásnak megszüntetése kényszereszközök 

nélküli.
4. Hanemann rács, válasz és mindenegyéb rekesztődeszka 

nélkülözhetése.
5. Jól petéző anyák legnagyobb mérvű kihasználása.
6. Olyan intézkedés, mely által az anyanélküli legerőtelje

sebb családok is csak csupán a meganyásodásra, tehát egyetlen 
uj anyanevelésére törekedjenek, hogy igv fölöslegessé váljék 
a számfeletti anyabölcsők keresése, lebontása.

7. Alkalmazhassuk egyenlő előnnyel mindenféle keretes kap
tárban.

S ezzel az «elszalajtott 7 madárrak kezdődik Boczonádi 
korszakalkotó szereplése. Mert az ő fellépése valóban uj kor
szakot, a gyors fellendülés korát jelentette. Az ő felléptekor 
a magyar méhészetet kizárólag az Országos magyar méhész
egyesület uralta, irányította, — rég idejét múlt, elavult elvek 
alapján. Ezt a korszakot bátran nevezhetjük a tespedés korsza
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kának is. Akkoriban az egyesület Binder Iván kezében volt, 
majd Sötér akciója révén' elmozdítják, állásából s az egylet élére' 
kormánybiztos kerül. Ebben az időben ott az egylet működése 
s főleg méhészeti iránya felett kritikát gyakorolni nem lehetett.

Boczonádiban pedig nőttön nőtt az elégedetlenség, meg
kezdte kísérleteit s azok alapján a «Magyar Méh« 1904. évf. 
134. lapján megjelentette első cikkét, ezzel beharangozott uj 
kaptárának, de nem folytathatta, mert belefojtották a szót. 
Cikkének további sorozatát nem közölték. Azonban már az első 
cikk is annyira felcsigázta a méhészek érdeklődését, hogy Bo- 
czonádinak ki keltett adni első brozsuráját, a ^Rendszerem 
ismertetésébe Ennek frappáns hatása volt. Az elégedetlen ma
gyar méhészek felfigyeltek, a kavicsszem elgurult s lett belőle 
teljesen átalakító hatalmas lavina.

1904. október 1-én «Méhészet« címén lapot indított, melyet 
halála napjáig szerkesztett.

Boczonádi két nagy horderejű dolgot vitt keresztül: 1. meg
reformálta a kaptárt s ezzel a méhészkedést jövedelmező és 
biztos alapokra helyezte a méhészeti rendszert.

Az országos kaptárt, mely abban az időben általános volt, 
sehogy sem felelt meg a követelményeknek. Boczonádi felismer
te annak minden hibáját, de a hatása alól ő sem tud szabadulni 
s az első kaptárát teljesen annak a mintájára csinálja, csak még- 
egyszer akkorára (110 liter) és nagy keretekkel. Néhány év múl
va a kijáró felkerül a kaptár homlokára. Itt tette meg Boczonádi 
a haladás utján a leghatalmasabb lépést — a felső kijáróval. A 
tökéletes felé azonban hosszú az ut sí Boczonádi is évről-évre uj 
kaptárral lepi meg a méhészeket, mig végre eljut a kikristályo
sodott alakhoz a 42-es vándorkaptárhoz. Mindezek elterjesztése 
azonban korántsem ment simán. Boczonádinak az Országos 
egyesegyesület és a hivatalos funkcionáriusok részéről a legerő
sebb és kitartó támadásban volt része. Mindez őt nem keserí
tette, sem el nem tántorította. Harcaiban az igazság fegyverével 
küzdött s habár a harc meglehetősen késhegyig ment, el kell 

, ismerni, hogy a vele elkövetett sok igazságtalanság dacára min
denkor úri modorral 3 nemes fegyverekkel küzdött.

Boconádi fellépte az újjászületés korszakát jelenti a magyar 
méhészetben. Mig fellépte előtt a magyar méhészet egyike volt 
a legelmaradottabbaknak, addig az ő fellépése folytán a magyar 
gyakorlati méhészet a legelső helyre került. S aki a mai világ- 
irodalmat figyelemmel kiséri, az lépten-nyomon tapasztalhatja, 
hogy azok a dolgok, melyeket mi Boczonádi révén réges-régen 
ismerünk, most képezik itt-ott kísérletezés tárgyát.

Boczonádi munkája 3 szóban tömöríthető össze: nagykeret, 
nagykaptár, felsőkijáró. Neki köszönhetjük a felső kezelés elter
jedését, a méhesek mellőzését, a vándorméhészet népszerűsítését, 
a méhészeti rendszernek leegyszerűsítését. Neki köszönhet
jük azt, hogy méhészetünkből kipusztult minden mesterkéltség,
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neki köszönhetjük, hogy méhészetünk jövedelmezősége megkét- 
szerződött; neki köszönhetjük, hogy méhészetünket biztos 
alapokra helyezhetjük s ki tudná hamarosan felsorolni felejt
hetetlen Mesterünk érdemeit. Neki köszönhetjük azt is, hogy 
megtanultunk a méhészetben látni és gondolkodni.

Boczonádi élete tökéletes volt, mert a Mindenható meg
engedte, hogy nagy müvét teljesen befejezhesse. Megérte esz
méinek teljes diadalát. Ellenfelei ugyan nem hódoltak meg, de 
éppen azért teljes és tökéletes vereséget szenvedtek.

Irodalmi téren leginkább a «Méhészet«-ben szerepelt. De 
ezenkívül két önálló müvet is irt: a «Rendszerem ismertetéséit 
és a «Méhek életét«, mely utóbbi 3 kiadást ért. Minden munká
ját zamatos magyarsággal, helyes okfejtéssel irta. Jellemző, hogy 
írásaiból annyi szuggesztiv erő áradt ki, hogy olvasóit való- 
sággal lenyűgözte, fanatizálta. Legszebb, valósággal klasszikus 
szépségű a ^Rendszerem ismertetése.«

Boczonádi érdeme, hogy Sötér Kálmán munkájának gya
korlati rész kiadásra került. Azt mondhatnám, ő fedezte fel 
Sötért a magyar méhészek számára, kinek müvét azelőtt senki 
sem emlegette. Sötér igen nagy hatással volt rá, az ő bűvköré
ből egész élete végéig szabadulni nem tudott.

Boezonádi neve fogalom lett a méhészek körében. Nincs 
magyar méhész, aki ne ismerné. Minden méhész tisztában vau 
vele, hogy mit hozott ő a méhészetnek s mit köszönhetünk az 
ő apostoli működésének. Boczonádi a bronznál erősebb emléket 
állított magának s habár itt is hagyott bennünket, szelleme itt 
marad közöttünk s alkotásaiban — melyek erősebbek a töré
keny emberi testnél — mégis itt él köztünk.

Balogh Bálint.

Balogh-méretű

dupla falú r a k o d ó  k a p t á r a k
keretekkel, válasz deszkával, etetővel, melyet belső etetés vagy 
itatásnál a kaptárban használunk 8(i Ke mézürrel 110 Ke. Rosta- 
szövetes takaró 7 Ke. Költőtéri keret 0.90 Ke, mézüri keret 0.30 
Ke, a keretek bedrótozva lesznek szállítva. Valamint más méretű 
kaptár készítését is vállalom olcsó árban a kereíméret után. A 
szállítmány utánvétellel lesz küldve. Tegyen próbarendelést és 
állandó vevőm lesz. Kaptárt adok viasz vagy sonkoly ellenében 
is. Méhésztársaim szives pártfogását kérem

1FJ. DÉCS1 VINCE, méhész,
Cicov, Malom u. 155. Okr. Komárno.
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A kora-februári nap-sugár 
méhész-intelmei*

Nem tudom, vájjon minden méhésznél úgy van-e, — de azt 
hiszem, úgy kellene lennie, mint ahogy azt én érzem, amikor 
kora februárban azzal a melegséggel süt ki a nap legelőször, 
hogy szinte kénytelenek vagyunk hinni, hogy a küszöbön álló 
szép és gyönyörűséges tavasznak ő a télvégi első hírnöke! .. .

Amióta egyedül vagyok, — amióta elvesztettem azt, aki 
az édes, csendes otthonunknak feje volt: — nincs maradásom 
kicsiny hajlékomban s különösen nincs télen, mikor pihennek 
kedves, zümmögő kis pajtásaim: méhecskéim. Amikor elhervad, 
amikor az első dércsipés pusztítja el a kert virágait, — amikor 
minden az elmúlásra emlékeztet: kis chalupkám (otthonom) 
hideg, kietlenül csendes marad, mintha költözne minden szép 
és jó, ami fájó lelkemnek oly nagyon szükséges! Én is elhagyom 
e szomorú helyet s elszaladok ilyenkor keresni az otthont, ahol 
lelki melegség, szeretet s megértés barátjai vannak együtt, 
ahol lelki rokonság boldogsága honol! — Nem panaszkodhatom: 
bármerre is fordultam, bárhol is jártam, mindenütt e testvéri 
barátokkal találkoztam. Pedig nagy szó ez a mai szomorúan Ín
séges világban! Hálásan is köszönöm mindnyájuknak, kik őszin
te szívélyességgel fogadtak s igaz testvéri szeretettel, derűs 
melegséggel enyhítették lelkem bánatát! — Jaj, de elkalandoz
tam tulajdonképpeni mondanivalómtól! Bocsánat! Vissza is té
rek a kora-februári meleg napsugárhoz.

A napnak korongja már régtől nem volt látható; mert 
majdnem mindig komor, sötét felhők takarták el s irigységük
ben nem engedték, hogy éltető sugarai simogassák a föld gyar
ló halandóit. De győzött a természet s február elsején már reg
gel érezni lehetett, hogy kölcsönösen enyhe és kellemes a leve
gő'. A nap oly melegen tűzött, hogy az emberről szinte lekiván- 
kozott a — téli gúnya. Siettem hazafelé, kicsiny c'halupkámba.. 
Nem akartam elmulasztani azt a képet, mit lelki szemeim előtt 
már szinte látni véltem: méhecskéimnek a téli pihenő utáni első 
tisztuló kirepülését. Amint átléptem kapunk küszöbét, gyorsan 
a kertbe siettem, hogy mielőbb láthassam, hallhassam azt a ked
ves zenét, mely szebb, kedvesebb nékem minden hangszer zené
jénél! Éppen dél volt, amikor hálám tekintetével az égre néz
tem s hallgatódzva állottam meg méhecskéim házikói előtt. — 
Néma csend honolt körülöttük. Meghökkentem s szinte lehetet
lennek tartottam, hogy ily melegben ne jönnének elő kedven
ceim. Lassan, csendesen húzódtam házikóik falához meghallgat
ni: vájjon mit is susognak ott belül? Amit az elsőtől a harma
dikig hallottam, teljesen megnyugtató volt annyira, hogy ar
com felderült s a negyediknél már mosolyogtam is. Így tettem 
végig valamennyinél. Mindegyiknél szép, egyenletes zümmögés



46 MÉHÉSZETÜNK 1933. március

jelezte, hogy élnek, jól vannak; — éhség és szomjúságtól nem 
szenvednek s még eszük ágában sincs a csalóka napsugárra ki
vágyni. Le sem írhatom örömömet afölött, hogy méhecskéim 
egytől egyig ilyen egyforma zümmögéssel adott biztató életjelt 
magáról. Hogy pedig e némaságot ne zavarjam, tovább mentem 
s csak távolról néztem, figyeltem, vájjon miért is nem tisztul
nak méheim. S amint a napsugaras kertben állók, figyelek, — 
a félig fölolvadó hóra esett méhecskét veszek észre. Lehajtok, 
fölemelem s tenyerembe rejtve, lehelletemmel élesztgetem a 
már kissé dermedő méhet. Gondolokodom, vájjon honnan is jö
hetett; az enyéim közül aligha lehet; mert hisz a 22 kaptár 
mindegyike árnyékban van s e hideg, árnyékos helyről még nem 
szállt egy sem tisztuló röpülésre, — ergo, nem is lesz az enyéim 
közül való. A tenyeremben ezalatt átmelegedett méhecske moz-' 
gásba kezd s tenyerem fölnyitásakor megrebbenti szárnyacskáit, 
s röpül — a szomszéd kertbe; mert ott van az ő otthona! Átné
zek a kerítésen s látom, hogy szomszédom kaptárai röplyukuk- 
kal délnek állítva, a teljesen megvilágított kijáróval, — a meleg 
nap sugarainak vannak kitéve. Nem kezdő méhész szomszédom 
a kis csapódeszkácskát félig a kijáróra hajlítani — elfelejthette. 
Egészen természetes, hogy az ily méhcsaládok aztán a zavaró, 
csalóka napsugárnak vannak kitéve, ami nyugalmukat, avagy 
nyugtalanságukat nagyban befolyásolja. Vidékünk gyümölcsösei
ben sok az egér. Kész veszedelme ez a méhészetnek. Ezek a hí
vatlan vendégek ugyanis (macskát nem érezve) a kaptárak kö
rül ólálkodnak, hogy alkalmas pillanatban a védtelen méhek la
kásaiba lopődzva, a tél hidege ellen védve legyenek, ahol tudtuk- 
kal lukulluszi lakomákban lesz részük a mások fáradozásának a 
rovására. Ha senki, — hát bizony ők sem törődnek a méhész 
gondatlan nemtörődömségével. Pedig ez ellen mily egyszerű és 
alig néhány fillérbe kerülő a védekezés. A kaptár röplyuka, be
járója hosszúságának megfelelő lécecskébe egymás mellé oly 
sűrűségben verünk 2x/z cm. szegecskéket, hogy annak terei 
közt egy-egy méhecske ki- és bejárhasson. E lécecskéket már 
ősszel erősítjük a kaptár szájára s igy védjük kedvenceinket a 
hívatlan és kellemetlen vendégek vakmerősége ellen. Csakhogy 
- sajnos — sok méhésznek falra hányt borsó az ily jóakaró ta

nács. Ők, ha ősszel megkapták a kapzsiságukat kielégítő méz
kamrákat, tovább már mitsem törődnek a nekik ingyen fárado- 
zókkal. Szomorú valóság ez! Az ilyen méhész tavasszal (ha 
ugyan figyeli) várhatja a méhecskék első életjel adását a tisztu
ló kirepülést! Ez pedig kétszeres vesztesége a gondatlan kapzsi
ságnak, ha látni kénytelen méhei pusztulását, könnyelműségének 
.szánalmasan puszta romjait.

A tavaszi első kaptár tisztogatásnál a gondos méhész arra 
helyez különös súlyt, hogy megfigyeli mennyi az elhullott méh; 
mert ezzel tudja mérlegelni, egyik vagy a másik családja meny
nyire gyengült le. De ha ez; az eset nem is lenne, — %z elhullott 
méhek következtetni engednek arra, hogy az anya talán már
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ősszel sem volt kielégítő — talán már idősebb vagy későn peté
ző. Egyszóval, bármely ok is az, amely miatt családjaink gyor
sabb fölfejlődését félthetjük, — nagyon helyesen tesszük, ha 
gyönge családokat egyesitjük. Ne aggasszon senkit a gondolat, 
hogy az egyesítéssel családjainak száma apad, fontos az, hogy 
a főhordás idejére erős, életképes, sok külső munkásunk le
gyen. Akkor a tavasszal virágzó fák, bokrok és egyéb növények 
virágairól nemcsak lehordják a rengeteg nektárt, virágport, ha
nem sok szűz virág kelyhét is megtermékenyítik az erős csa- 
ládu, szorgalmas méheink. A méhecskéknek ezt az áldásos mun
káját megbecsülni csak úgy tudjuk, ha majd látjuk gyümölcs
fáinknak, a nekünk egészségileg s gazdaságilag olv fontos bő 
és áldásos termését.

A méhcsaládok egyesítése tavasszal a legegyszerűbb. A illeg
nem felelő méhanyát egyszerűen eltávolítjuk s az árván maradt 
méheket valamilyen illatositóval tesszük egyszaguakká. Én csak 
ánizs-olajos gyapottal (vattai) dörzsölöm be a kaptár belső fa
lait s fenekét. Ilyennel permetezem meg (egyszagositom) a csalá
dot, melyhez az árván maradiakat áthelyezni akarom. A követ
kező napon, esetleg egy nappal később, keretekkel együtt he
lyezem át az árvákat az anya-családhoz. Természetes, hogy az 
üres kereteket, a szükséghez képest, csak később rakom egyen
ként a kaptárba. így a méhecskék észre sem veszik, hogy idegen 
család szegődött hozzájuk s megvan a főhordásra izmos, népes 
családunk, ami méhészeti szempontból fontos. — Ha méheink 
nem rajzanak és nagyon erős a család, úgy junius végén, — de 
legkésőbb július első hetében mürajt csinálunk; ügyelve persze 
arra, hogy az anyákat csak oly családból neveljük, mely min
denképen megfelelő a kivánalmaknak: korán petéző, mézhordó 
s nem folyton rajzó. — Ha egy-két évig erre ügyelünk, a műve
leteket pontosan végezzük, akkor elérjük a célt, hogy minden 
családunk kifogástalan lesz s nem kell a tavaszi egyesitéssel sem 
bíbelődnünk.

Arra az egyre azonban figyelmeztetni akarom méhésztár
saimat, hogy igen fontos, ha időközönként, akár csere utján is 
más idegen tájról szerez be méhcsaládokat a saját méhcsaládjai
hoz az idegen herékkel való párosítás (vérkeresztezés) szem
pontjából. De ezt nagyon megfontoltan tegye, csak biztosan ke
zes, szintén megfelelő jó tulajdonságú méhcsaládok lehetnek 
ezek. — Legjobb azonban az elismert jó tenyésztőktől szerezni 
be nemes anyákat. Ügyeljünk azonban arra, hogy a nemes anyá
kat oly helyről, oly vidékről hozassuk, melynek éghajlati viszo
nyai vidékünk éghajlati viszonyaitól nagy eltérést nem mutat. 
Mert például az oly vidéken nevelt anya, hol a tavasz sokkal ké
sőbbi, az anyák is később kezdik a petézést, — viszont melegebb 
éghajlat alatt a petézés sokkal korábbi s igy az egyik nem lenne 
alkalmas oda, a másik pedig ide. Mindezekre nagy súlyt kell 
helyezni és nagyon megfontoltan kezelni kedves és szorgalmas 
mé'heinket; mert munkánk áldását igazán csak akkor várhat
juk!
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Lám a kora-februári első napsugarak meghozták a munka- 
kedvet s a közeledő kikelettel fölébredt a téli szunnyadásra 
kényszerült tevékenység energiája is! — Jó kedvvel, szeretettel 
lássunk a munkához; — készítsük elő azokat a dolgokat, mikre 
méhészkedésünk közben már nemsokára szükségünk lesz.

Vcelárka.

Imperare ♦ ♦ ♦ ♦
Még a tél elején volt, hogy Spectator testvérünk, a min

den bizonnyal jó és gondos méhészgazda — «figvelő széljegy- 
zetei«-be, — mint mondani szokás «dióhéjba« szorította a mé
hész szán- és korcsolya-idénybeli gondjait. Alapfokon, mindén 
lírai zönge és fokozás nélkül, kedves közvetlenséggel állapította 
meg, hogy méhecskéi csendes zümmögéssel adják tudtunkra 
megelégedettségüket. Szépen indokolja nyomban, hogy e meg
elégedettségnek a szerintünk képzelt «teli hombár, teli pince, 
félmázsás sonkák s oldalasokkal bélelt füstölő kamin« az alapja.

Boldog kicsiny bogárkák, gyermekei a ragyogó napsuga
raknak! Hogyan is tudnátok, hogy a ti megelégedettségiek még 
nem a mi megelégedettségünk is s hogy a ti békés együttélés
iek szerint való, testvéri együttélésnek, a méhészet szentelt 
berkeiben, mennyi még az akadálya!

Tagadhatatlanul keserű rezignációval vette bonckés alá a mi 
kedves S'pectatorunk a központi tisztikart jelölő bizottság ten
denciózus negációját egyesületünkkel szemben, a «Paseka« átvé
telével kapcsolatos tapasztalatait s élesen világított a két, de 
külön bánásmódban részesített testvér hivatalos lap visszás hely
zetére. Az egy cél felé haladók közös érdekét, jövő boldogulását 
a testvéri szeretet és megértés utján véli elérhetőnek.

Lányosán naiv, angyalian szelíd s nemesen jólelkü fiú le
hetsz Spectator Testvér ily kedvesen szelíd elképzeléssel! Bizo
nyosan fiatalos naivsággal csak Te nem hinnéd, hogy a szeretet
nek még legcsendesebb kopogtatása is a szeretetlenség ajtaján

A méhek betegségei
címen most jelent meg egy tartalmas könyvecske. Csak há
rom koronába kerül. Megrendelhető a Növényvilág kiadó- 
hivatalában, Somorján. Hézagpótló munka. Rendelje meg 
minden méhész és ajánlja ismerőseinek. Különösen fontos 
ez most a méhek tavaszi kezelésénél.
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nem egyéb, mint «Mortuo verba facere« (Holtat megszólítani.)?! 
Pedig elhihetnéd! Hiszen tudhatod Testvér, hogy «még a hajlan
dóság sem cselekedet; ennek testté sűrűsödése hosszú proce
dúra*:. Hát még ott, ahol a jóravaló hajlandóságnak még lát
szata sincs!

Dehát Te vársz! Vársz azzal a szelíd türelmetességgel, mely 
bizonyára Éned szelídségének jellege s azt hiszed, hogy «Tantunr 
triumphat bon a causa« (Végül győz az igazság!) Rajtad nem fog 
semmiféle köménymaghasogatás. Te csak vársz tovább!

Pedig az ébredő természet, a napsugaras kikelet üdvözlésére 
már méhikéid is örömteli döngicséléssel hordják kaptáraikba — 
az uj életet! Minden él, minden mozog; csak ama bizonyos ber
kekben van mélységes hallgatás, néma csönd, mintha természe
tesebb mi sem lehetne... Hja, — «. . . más berekben másként 
szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek . . .«

«A méhészet jelene és jövője«-ben rendületlenül hivő lelked 
lemezén talán azért jelentkezik oly szépen a legszebb remények
re jogosító jövő színes képe, — mert bízol. Bízol abban, hogy 
a testvérszeretet, a közös érdekekre való tekintettel, mégis meg
szünteti a megértés akadályait; azokat az erősen kidomborodó 
érzelmi momentumokat, melyeknek merevsége és csökönyös
sége talán csak a fogyatékosság leplezésére való. De szelídséged 
egyelőre nem enged semmiféle vitának, harcnak teret, hanem- 
szelíd szeretettel mérsékletre, önuralomra int, nevel s tanít!

«Legven a te akaratod szerint!« Mi résen leszünk s uralkod
va önmagunkon, várjuk a fejleményeket; részint, hogy hódol
junk türelmednek, másrészt, hogy igaza legyen a jó öreg Sene- 
cának, aki szerint: «lmperare sibi maximum imperium est« (Ön
magunkon uralkodni a legnagyobb uralom.)

Fráter Apiarius.

Méheink erőforrásai 
a fák, cserjék világából

Irta: Pogány Antal, Suránky.

A zivataros széllel-hóval, esővel búcsúzó télapó csak lé- 
pésrői-lépésre hátrálva enged teret a pölyhös állu, ifjú tavasz 
uralmának. A védettebb helyekről kíváncsian kikandikáló fűszá
lak, az edzettebb koratavaszi virágok feltörő, üde hajtanai mint
ha türelmetlenül, de lányos szendeséggel biztatva nógatnák az 
lufit: «Nosza rajta, nehagyd magad!« Szétnéz az ifjú s moso
lyának nyájas melegével feléli: «Az öreget bántani nem illik, 
hisg amúgy is örökébe lépek«. — S télapó egyre enyhébb bor-
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zenkedésére ügyet sem vetve, emeli tekintetét a kergető.-dit ját
szó fellegek mozgó gomolya mögött szunyókáló nap-anyóká
hoz. És a jó öreg az, ifjú delejes tekintetétől ébredve, nyomban 
rendet teremt s az ide-oda futkosókat maga köré parancsolja. 
Aztán visszanéz a hozzá nyájasan föl mosolygó ifjúhoz, mintha 
valamilyen közös titkuk lenne. — Csak a gyermekét forrón sze
rető, jóságos anyának áldásos nézése, tekintete lehet ilyen me
leg! Fölpezsdiilt tőle a még szintén szunnyadó földanya kedélye 
is és örömmel, szeretettel serkenti életre a kebeléből táplálkozó 
növény-csemetéket, hogy a bőség szarujából ömlő, Ígéret-ara
nyaival üdvözöljék a gyönyörűséges kikeletet s hangolják 
örömre földünk bús gyermekeit!

A méhlakások már csírázó élete is erűre kap! Kiváncsi ked
venceink egymás után jelennek meg lakásuk pitvarában. Meg- 
megállnak, horgos előlábacskáikkal rendbehozzák frizuráikat, 
nyelvecskéikkel szépen megmosakodnak, megkefélkednek, rend
behozzák ruhácskáikat s néhány gyengébb szárnylebbentési kí
sérlet után, boszorkányos gyorsasággal repülnek tova. Vájjon 
hová?.. .

Ők bizonyára jobban — mint közülünk sokan — tudják, 
hogy létfenntartásuknak és szaporodásuknak nem pusztán csak 
a méz, hanem Menecrates áltál már az ókorban is «m é h e k  
k e n y e r  é«-nek mondott fehérje tartalmú virágpor az alapja. 
E nélkül náluk is csak, lassú enyészet, szomorú vég lehet a vege
táló lét befejező pontja.

Ha természettudósok müveiből mi is tudomásul vesszük, 
hogy az eddig 0.08 gr. súlyú bogárka (Bocsánat: kedvenc mé- 
hünk.í), egy-egy kiszállása alkalmával a teste súlyához viszonyí
tott egy hetednyi, sőt egy tizednyi virágpornak terhével, messzi
ről tér kaptárába vissza; — ha ugyancsak ily forrásból tudjuk, 
hogy a méhcsalád méh-évi virágporszükséglete egy fél méter
mázsának (50 klg.) felel meg; ha figyelembe vesszük a boldog: 
emlékű nagyméhész Berlepsch báró 1863. esztendejének két ko
ra tavaszi napján eszközölt fáradságos megfigyelését, mely sze
rint nem kevesebb, mint 50.400—54.870 virágporral terhelt méh- 
nek a kaptárba való visszatértét számlálta meg: — csakis akkor, 
csakis úgy értjük meg, a virágpornak, mint méheink erőforrá
sának szerepét azok életében.

De kövessük méhecskéinket, habár csak képzeletben!
A langymeleg napsugarak derűje a mocsaras, árteres helyek 

védettségéből 15—20 m. magasságra, kupalaku koronával ki
emelkedő mézgás éger-hez (Almus glutinosa [L] Gáert.) Olsa 
lepkavá, Schwarzerle, is eljutott. Virágainak már ősszel meg
jelent bimbói is, mintha epedve erre vártak volna! A gályák vé
gén csüngő, ibolyás v. pirosasbarna szirmú, apró, gömbölyű 
barkáit kisvárosi vendéglők gyaluforgács-cégérének módjára 
lengeti az enyhe szellő. Ezek aztán igazi magyaros vendégszere
tettel fogadják a tömegesen, vig döngicséléssel érkezőket 
ugyancsak bensőséges igyekezettel kínálják keavenceink öblö

C/i 
tj)
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kosárkáiba okkersárga virágporukat. A lőre leveli mézről, a 
viaszszinü ragasztóanyagról említést sem tesznek; — a méhecs
kék tetszésére bízzák ezek elvitelét. Jól tudják a hamisak, hogy 
a vígan hazatérők többi testvéreiket is ide édesgetik.

A visszatérőket öröm-döngicséléssel fogadják a már serény 
házi munkákkal ténykedő otthoniak (a takarítók, vizhordók, 
főző-sütők, dajkálok s kiszolgálók) serege. — Megélénkül a 
méhlakások környéke. Döngicséléssel vig élet van már itt —- 
bent és kint mézillatossá lesz a méhesek előtti napsugaras, eny
he szellő, az igazi méhész életének eleme!

Valamennyivel később (8—10 nap) már más tanyán hallik 
gyűjtő méheink vidám döngicsélése. A közeli erdő, ligetek és 
kertek védettebb helyein meghúzódó, szerény mogyorókat len
gik körül. Szinte hallani véljük, amint «A jó bornak nem kell 
cégér!« dalával lepik el a 2—5 m. magas közönséges mogyoró 
(Corylus Avelanna L.) Lieskovec obecny, Haselnuss-strauch sár
gás hamvas v. zöldes sárga lengő' barkáit, melyeknek kénsárga 
virágpora Planty dr. szerint 30% fehérjét tartalmaz. — Hasonló 
az élet a kerti, 8—10 méteres csöves mogyoró (Corylus tubo- 
losa, Wild) és'az alacsony termetű török mogyoró (Corylus 
Colurna L.) ugyanegv időben virágzó barkáin is. Mondhatnók, 
hogy ezek virágporában, — a langy homokban hempergő s tol
lászkodó szárnyasaink módjára — fürödnek méheink.

Az árnyas erdők alacsony félcserje (40—120 cm.) lakójának 
a farkas boroszlánnak (Daphne Mezerum L.) Likovec obecny, 
Seidelbost látogatására kerül a sor aztán. Az orgonabokor vi
rágaira emlékeztető bíbor, ritkán fehér, édes illatú boroszlán 
virágok kelyheiből már nektárt is szüicsölhetnek, hogy a sok 
virágportól portól poros gégécskéikei is leöblíthessék kedven
ceink. A sárga virágport itt sem vetik meg; nagy buzgalommal 
gyűjtik ezt is kosárkáikba.

A szőlőt is megteremő, verőfényes vidékeink 5—10 ni. ma
gas közönséges mandulafá-jának (Amygdalis communis L), 
mandlon, Mandelbaum virágai is most, a levelek fejlődése előtt 
bontják fehér v. rózsaszínű szirmaikat. Düngicsélő méhecskék 
rajától eleven virágcsokor az egész fa a nap ragyogó sugarai
ban! Ezen van ám csak az igazi lakoma! Édes nektársziircsölés 
s virágporszedéstől szinte kótyagosak a kis — abstinensek. 
Avagy talán ők már is érzik a mandulatej-nek üdítő, erősítő 
s hűsítő hatását?! Avagy talán tudják is, hogy a légzőszervekre 
s külömböző belső bajokra mily kitűnő gyógyszer a mandula
tej? Lehet, hogy a hosszú tél unalmától sem regény, hanem tu
dományos munkák olvasásával mentesítik magukat s innen 
tudják a mandulatej készítésének módját is, mire ekként oktat -

— 5 drb. 42-es teljesen új BOCZONÁDY-KAPTÁR eladó. 
A szerkesztő az érdeklődőknek felvilágosítást ad.
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jak az emberiséget: «Egy maroknyi mandulát forrázzatok le 
s aztán hámozzátok meg. A hámozott mandulát egv-kaná'lnyi 
viz hozzáönt ésével mozsárban addig törjétek, mig belőlük telje
sen tejszerü folyadék lesz; természetesen, — mint mondani 
szoktátok — vízzel feltölteni kell, törés közben ezt az állo
mányt, mert csakis úgy lesz tejszinüvé. A mézzel édesített man
dulatej 3—4 kanálnyi adagokban való napi használata máj, lép 
és légzőszervi bajok biztos gyógyszere. A mandulatej bőrkemé- 
nyedést, sönrört is eloszlat. Ezért oly simák valójában dolgos 
kezeink.« — Hogv ez valóban igy is van, — bizonyítják ők.

Azután a korai v. cukorjávor (Acer saccharinum Vug.) Já
vor casny, lebo cukrovy, Fridi- oder Zuckerahorn-nak, szin
tén a levelezés előtt nyíló virágaira vetik szemüket; ez lesz vig 
munkájuk tanyájává. Itt is dús a nektár-szüret (E nektár mé
zének sötétes szürke *a szilié. A virágok pora sárga.) Hegyvidé
keink e 20—25. ni. magas, jellegzetes fája a városok sétatereit 
is disziti. Árnyas fasorai alatt szövődő ábrándozásaival nemcsak 
egy, hanem sok ember jutott már, hymen sajkáján a — házas
ság révébe.

A szintén hegyvidékeink szélein állhatatosan őrködő (2—10 
ni. magas) húsos som (Cornus más L.) Drien, Kornellkirsche 
aranyszín sárga virágai a további vig munka etapja. Tudják a 
nagy természettudós kis huncutok, hogy a jól beporozott som 
virág vörös, húsos termése mézzel vegyest kerül téli csemegéül 
a terített asztalokra s talán azért is oly serények itt a rengeteg 
sárga virágpor gyűjtésével. A virágkelvhek kevés nektárának 
(ennek méze világos sárga) sziircsölésével egy-kettőre végeznek. 
<Már valószínűleg a méheshez közeli kertekre is gondolnak.

S igazán ide gondolhattak; mert már seregesen döngicsél- 
nek a kertek örökzöld levelii télizöld puszpáng (Buxus senrper- 
virus L.) Zimostráz obecny, Buchsbaum) apró sárgászöld virá
gain. Ezekről is sok sárga virágpor kerül teli kosárkáinkból a 
családi fészekbe. A citromsárga mézet szolgáltató nektárt is 
csakhamar fölszürcsö'lgetik.

A patakok partjain ásitozó füzek unalmát is elűzik a vig 
döngicséléssel nektár s virágporért szinte rajozva érkező mé
hecskék sürgése. A hamvas füzek (Galix cinerea L) Vrba sedivá, 
Granweide szinte álmélkodnak ez élénk sürgésen. A sok rossz
hoz szokott szegénykék örülnek is ám e sok gondtalan méh- 
zenének; — mégis csak kellemesebb ez, mint a gyakori fejsze
csapások kongása, mellyel törzsükről ágaikat csapkodják le az 
irigy emberek, hogy aztán kerítést fonjanak belőlük. — Az er-

Akinek eladó FACELIA magja van,
tudassa ármegjelöléssel szerkesztőségünkkel!

Nővé Zánrky, Kórház u 39.

i
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dők, cserjések füze, az erősen mézelő kecskefüz (Salix caprea L.) 
Rakita, Palm-Weide, a mi kedves virágvasárnapi barkánk is 
várta már vig danájú kedvenceink érkezését; mert e fullán kos 
kis vitézek seregétől vél oltalmat a törzséről barkás vesszőt tör
delő, metsző emberek ellen, kik aztán e siró ágacskákkal ho- 
zsannáznak az ájtatos körmeneten. A vizerek mentén, patakok 
partjain honos kosárfüz ('Salix viminalis L.) Vrba kosikárska, 
Korb-Weide is ugyancsak kellemesen csalódott, mikor a törzsét 
szabdaló, vesszőket fejtő kosárfonók durva kiszólásai helyett, 
kedves zümmögő vendégek vig danára ébredt a lét vagy nem
lét fölötti merengésből. A vegyest sárga v. vörös vesszejü Csi- 
gollya füz-nek (Salix purpurea L.) Vrba cervená, Roth-Weide 
is felcsillantak örömre szemei, mikor gyenge hajtásainak nyese- 
getése helyett, zümmögve mesélő jóakarók érkeztek látogatá
sára. A cserjések lapályaiban magukban mutatkozó rozmaring 
füzek (Salix rozmarinifolia L.) Vrba rozmajrinná, Rosmarin 
Weide is örömmel fogadták a vígan érkezőket. E magányuk
ban jólesett a zümmögő kis vendégek fogadása; mert az ébredő 
tavasz meggyőződtető hírét hozták! A parki szcmorufüz (Salix 
babylonica L.) Vrba smútecná, Trauer Weide is nagyon meg
örült vig zsongásu kedvenceink érkezésének, mert az eldugott 
helyen már vagy másfél; évtizede öröme úgy sincs. Talán az ör
vendeztesse, hogy az alatta meghuzódozó korhadt pádon foly
ton ábrándozó, mélabus nevelőnő hosszas sóhajait hallhatja 
vagy hogy a padra ritkán le-leülő házura gondfelhős hom
lokát törli alatta avagy talán, hogy az uraság ide-ide szökő 
szobacicáját a csintalan inas ölelgeti az ő védelme alatt s néha 
egy-egy sikertelen csók cuppanása hangzik föl hozzá?! Nem. 
Ez mind csekélység e pici vendégek dalának pótlására, mely a 
társasélet, a harmonikus megértés örömeiről regél bűbájos me
séket!

(A méhecskéink kora-tavaszi terítékét tevő füzekről illik 
tudnia a méhésznek is, hogy nektárunk méze sötétes, virágpo
ruk világos sárga. Azt meg tudniuk nem árt, hogy az összes 
füzeknek akár nyers, akár szárított levelei (egy gyenge ma
réknyi) 3 deci borban főzve s e főzet mézzel édesítve vérköpés 
elleni hatásos gyógyszer s hogy ugyancsak e levelek forrázata 
erősitő, edző s élénkítő lábvizüi is szolgálnak!

A park 8—10 méterre felnyúló sorfái s díszei a körislevelii 
jávor (Acer Negurdo L.) Jávor jasenolisty, Ahornblattrige Erié 
s a fehér jávor (Acer dasycarpum Ehrh.) Jávor vinatoplody, 
Weiss Er!e erősen mézelő, laza, hosszú kocsányckon csomók
ban függő virágain hintázva szürcsölik a dús nektárt a nyájasan 
napsugaras időben méheink. Vig döngicsélés közben töltik meg 
öblös kosárkáikat a sok világossárga virágporral, hogy öröm
mel telíthessék otthonuk éléstárát.

Kertjeink, szőlőink 4—8 m. növő, kedvelt gyümölcsfájá
nak, a fehér v. halványpiros virágruhába öltözött kajszin ba- 
rack-nak (Armeniaca vulgáris Lám., Prunus arnreniaca L. Mar-
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hula, Mefun'ka, Aprikose, döngicsélnek most kedvenceink s mily 
vígan! Van itt nektár, világos sárga virágpor is bőviben, hogy 
öröm a munka! S talán sejtik is a kis hamisak, hogy itt alapos 
beporzást kell végezniük; mert csak úgy lehet bőségben e cse
megéből és finom barackizből mely a mézes tésztások készitésé- 
nél is szerephez jut. Na, de az aranysárga finom mézből mily 
fölséges pépet kapnak majd szeretett kis testvérkéik! Meg is lát
szik, hogy szinte ennek tudatában folyik a serény gyűjtés.

Hogy a nyárfák rezegve csüngő bárkás virágainak nektára 
egyáltalán nincs, azt tudjuk. S hogy méheink ennek dacára 
mégis rajozva lengik körül, mikor nektártartalmu virág is 
akad már elég valószinüleg azért van, hogy méhek Kenyeré
nek megbecsülésére intve figyelmeztessék a méhészt. ■— A nyár
fák egyik-másika 35 méternyire is fölszökik a magasba s ugyan
csak nehéz munka lehet hát róluk a virágpor morzsáiból a min
dennapi kenyér összegyűjtése.

A legismertebb s népdalban is megénekelt rezgő nyárfa (Po- 
pulus tremula L) Osyka, Zitterpappel inkább a ritkás erdők 
lakosa. A fehér ezüstös nyárfa (Populus alba L.) Topol biely, 
Gilbertpappel inkább utmenti sorfa. A fekete nyárfa (Populus 
nigra L.) Topol cierny, Schwarzpappel vizmenti őr. A jegenye 
nyárfa (Populus pyramidalis Roz.) Topol vlassky, Hochpappel 
inkább tanyák óriása (30—35 m.) Erről szól a népdal: «Ki ta
nyája ez a nyárfás? .. .« A nyárfák kinyilt bimbóinak magját 
borecetben áztatják s epileptikusokkal etetik. A mézben főzött 
nyárfa bimbókkal a homályos szemeket gyógyítják.

Fáradhatatlanul ugyancsak rendkívülien bő himporáért ra
jozva lepik el méheink a nedvesebb helyek, folyók, patakok 
menti, 35 m-nyire is felszökő közönséges v. magas kőris. (Fraxi- 
nus excelsior L.) .lasen ztepily, Hoehesche tömöttebb, apróbb- 
porzós virágait, melyeknek kosárkáikba tömködése alatt ví
gan döngicsélik: «Ne gondolj csak a mára!« Tartaléknak szedik 
a főhordás idejére, mikor ilyenre érkezésük nincs.

(Gyönyörű kőris példányokat látni a kedves csalóközi Du- 
naszerdahely környékén!)

Nagyhirte'len terem, a zümmögő-dalos méhsereg a szép sár
ga virágú, majd 3 méteres kerti díszcserjénkén a Forszitia-n 
(Forsythia suspensa Wahl.) Forsycia, Rankende Forsytie, hogy 
szomját a bő nektár szürcsölésével oltsa; a kevésbbé szomjasak
nak itt is főgondjuk a sárgás virágpornak gyors ütemű gyűjtése, 
hiszen ki kell használni a derülten mosolygó, meleg napokat!

S mint ha számítanának, hogy közeleg már az első tavaszi hó
nap vége s az elért gyűjtési eredményről is a legkedvezőbb havi 
mérleget akarván bemutatni: rengeteg virágporáért az örökzöld 
levelii erdődiszt, a 10—15 méteres tiszafák-hoz (Taxus baccata 
L.) Tis cerveny, Ebenbaum is elszállnak, bár jó messzire van 
otthonukhoz. Áz állandó árnyékhoz szokott fának a levelek hón
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aljában, az ágak alsó szélén levő barkaszerü virágok csak árnul- 
nak-báni álnak e ritka vendégek érkeztén; de csakhamar meg
barátkoznak e vígan zümmögő népséggel s mosolyogva nézik a 
virágporszedés lázas, de szelíd munkáját. Talán még segíteni 
is szeretnének ezeknek, hogy öblös kosárkáikat minél jobban 
megtömködhessék. A vig méhikék kecses főhajtással jelzik a 
fölajánlott szolgálatért hálájukat.

Lázas sietséggel, hogy mielőtt még az őket a kiszállásban 
gyakorta hátráló, bolondos április szeszélyes időjárása köszön
tene be, a napsugaras, mocsaras helyeken ólálkodó, horihorgas 
(10—30 m.j szilfákat tisztelik meg vigkedélyü látogatásukkal. 
Ezeknek tömött csomókban a levelek fejlődése előtt jelentkező 
virágairól rengeteg fehér vagy világos szürke virágport gyűjte
nek. Nektár kevesebb jut itt nekik s a később képződő leveli 
mézre már most gondolni fölösleges lenne. — Látogatásuk elő
ször a kopasz szil- (Ulnrus campestre L.) Jilm polny, Ulme, oder 
Riister-nek szól, aztán szállnak a folyók mentén ritkán termő 
Kocsányos szil (Ulnrus effusa Willd) Űaz, Ulme látogatására.

Csintalankodva, hancurozva, nagy vígan végül ejtik utjukba 
az erdőkben szórványosan termő közönséges bcróká-nak (Inni- 
pers cernmunis L.) Jalovec obecny, Wacholder, — a környezet
ből sokszor 3 méternyire kiágaskodó bokrai rozsdássárga por- 
■ zós virágait, melyekről rengeteg virágport szállítanak haza. Ví
gan újságolják otthon, hogy a tavasz első havában, március
ban virágzani kezdő s még áprilisban is virágzó fák s cserjék 
sorában a boróka bokrát azért hagyták legutoljára, mert úgy 
tudják, hogy az emberek egy részének az orra azért versenyez 
a királypaprika színével s nagyságával, hogy a borókából főzött 
borovicska aeterikus, erős illatát lehelgetik a nekik «Jó reggelt!« 
kívánó embertársaik orra alá, miközben vigyorszerü mosollyal 
mondogatják a «Fogadj Istent!«

(Folytatjuk.)

Költésrothadásról
Doc. Dr. Schönfeld a dolei állami méhészeti kísérletező és meg
figyelő állomás vezető főnökének előadásai és saját megfigyelé

sei nyomán irta: SZÉKELY VILMOS.

Az utóbbi években igen sokat olvashattunk a költésrothadás 
által okozott pusztításokról a külföldi méhészeti szaklapokban. 
Mi szlovenszkói méhészek hála Istennek, mintha eddig még vala
hogy meg volnánk kiméivé ezen szörnyű méhbetegség veszedel
métől. Mint a «Slovensky Vcelár«, úgy a «Méhészetünk« hasáb-
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jain egy pár szó kivételével eddig alig olvashattunk róla.*) Nin
csen semminemű szándékomban soraimmal az ördögöt a falra 
festeni, de úgy vélem, mégis csak jó volna, ha többet foglalkoz
nánk vele, felhívjuk méhésztársaink figyelmét a szokásos nem- 
tödömségéből, (tisztelet a kivételnek), mert sajnos arra a ta
pasztalatra jutottam, igen sok méhész van, aki csak a mézet 
szedi el a méhektől, itt ott etet is egy keveset, de hogy köze
lebbről foglalkozzék méheivel, arra «nem ér reá« mondja és 
ezzel el is intézte a munkáját. Pedig amint én magam is ta
pasztaltam mint a kisalföld úgy a felvidék méhészeinél baran
golásaim alkalmával sok helyütt olyan méhbetegségeket fedez
tem fel, amit az illető méhésztárs nem is sejtett, hogy létezik. 
Csupán érdeklődésbe1! beküldött méhminták mikroszkopikus fe
lülvizsgálásainak eredménye mutatta, hogy igenis sok helyütt 
dühöngött többek között a méhbetegségek legveszedelmesebbje 
a költésrothadás (bac. lárváé) a múlt esztendőben. Ha mi méhé
szek továbbra is könnyelműségünk miatt nem fogunk ellene 
védekezni idejekorán, még csak kisebb áldozattal, úgy kérdés, 
milyen kárral siratjuk meg majd, ha ne addj Isten veszedelemmé 
fajulna ki nálunk. Felhívom azért minden méhész, minden mé
hészegyesület vezetőségének figyelmét arra, hogy «nem törő- 
döm« méhésztársainkat is figyelmeztessék a költésrothadás ve
szedelmeire. Egyben ajánlanám, ha egy gyanús méhészetet ta
pasztaltabb méhésztárs bevonása által majd tavasszal átvizsgál
tatná és adott esetben a gyanús méhcsaládból 20—30 drb. lehe
tőleg még élő méheket és egy kb. 5X5 cm. fiasitáscs lépet a 
kísérleti állomás címére:

Státny vyskunmy ústav veelárstva 
pán Doc. Dr. Schönfeld

Dole
pp. Letky—Libsice.

portót kifizetve elküldeni. A kísérleti állomás minden szakszer
vezett méhésznek a vizsgálat eredményét és annak miheztartásá
hoz való utasitássaf ingyen küldi meg. Tehát méhésztárs ezt a. 
kevés munkát és költséget nem szabad sajnálnod; s teljes meg
nyugvásod lesz, hogy kedvenceid egészséges méhcsaládok, vagy 
tudsz még idejekorán védekezni és az esetleges további károdat 
meggátolni.

De most térjünk csak reá, hogy milyen is az a költésrot
hadás? (Folyt, köv.)

*) A Méhészetünk minden éviben újabb s újabb megvilágításban ho
zott cikkeket a költésroflhadásról. — Szerk. ■

Eladó
23 méhcsalád Hungária és álló Boconádi kaptárakban, teljes 

lépkészlettel. ILLY REZSŐ SOMORJA.
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— FELHÍVÁS! Egyesületünk tagjainak kézbesítve 
lett a mézesrecepteket tartalmazó füzet. Tekintve az 
anyagi áldozatot, mit az egyesület minden esetben 
hoz tagjaival szemben, kéri most — csekély 3.50 Kc- 
nak a füzethez csaioit befizetési lappal leendő a z o n 
nal i  beküldését. SZERKESZTŐ.

Ha venni vagy eladni akar, legbiztosabban célt ér, ha hirdet! 
Hirdessen a «MÉHÉSZETÜNK«-ben!

E gy e sü le ti éled
M

HALÁLOZÁS.
Kucsera Ede fiatal méhésztársunk 

folyó év febr. 3-án visszaadta törek
vő lelkét Teremtőjének.

Fiatalos tűzzel kezdett a méhészet
tel foglalkozni. Egy méhészgyülés 
nem volt, amelyen meg nem jelent 
volna. «Tanulni akarok — mondotta 
— megtanulni a legkedvesebb álla
tokkal való foglalkozást úgy, hogy a 
mai megélhetési nehézségekben le
gyen mihez nyúlni szükség esetén!«

Lelke tele volt szebbnél szebb 
ideákkal, de testébe belefészkelte ma
gát a rettenetes betegség s a halál 
kegyetlen keze nem kímélte őt, fia
talon sírba vitte. Emlékét szeretettel 
őrizzük.

— A Párkány és vidéke méhész- 
egylet rendes évi közgyűlése meg
tartva 1933. február hó 19-én.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása s hitelesítése után a 
titkár egyesületünk multévi működé
séről tett jelentést:

Taglétszámunk 22-ről 63-ra emel
kedett. Rendeztünk 4 közgyűlést, 2 
szakelőadást és egy 1 napos anyane
velő tanfolyamot. Ültettünk 1000 drb. 
mézelőfát, valamint 30 drb. füzfacser- 
jét. Facéliát termesztettünk kb. 2 
magyar holdon. Könyvtárunk meg
alakult. A cukorelosztás után egy 
nagy viaszolvasztót szereztünk be 
tagijaink részére.

A pénztárnok jelentését a közgyű
lés tudomásul vette s a számadás- 
felülvizsgálók jelentése után a köz
gyűlés a felmentést megszavazta. 
Pénztárnokunk jelentéséből kitűnik, 
hogy tagjaink tagsági kötelezettségü
ket 100%ban teljesítették.

Ezek után az 1933. évi programúi 
vitája következett. Helyi méhészta- 
nitóul Fekete méhésztárs lett kisze
melve, ki hajlandónak mutatkozott 
a feltételeknek eleget tenni. 1933-han 
minden hó 15-e utáni vasárnap tar
tunk gyűlést. Azonkívül minden hó
napban felkeressük tagjaink méheseit, 
mégpedig havonta más más község
ben.

Elnökség.

— Ki a bűnös? Ha valami történik, 
keresik a bűnöst. így van ez minden 

1 esetben. S legtöbbet az keresi, aki 
j talán maga is bűnös, 
j Sok-sok kifogásnak ha az indító 

okát keressük kgtöbbnyire arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy a ba
jok, kellemetlenségek előidézői mi 
vagyunk. Nézzünk csak magunk kö
rül. Hányán küldték be a jelentkező 
lapot? Rendesen lett az kitöltve? 
Pontosak az adatok? A cukor osztás
nál majd más irányba lesz irányítva 
s dupla költség lesz? Befizette már 
mindenki a tagdíját? Pedig a lap, 
nyomda és adminisztrációja ebből 
van fizetve!

Lehet fizetni, ha nincs miből?
Az egyesület bejelenti a tagot. Ki- 

ktildve a lap. Pár nap múlva vissza
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jön ismeretlen, nem fogadom el stb.« | 
Ebből lesz a baj, mert az elszámo
lás a bejelentett tagok után történik. 
Kezdődik a levelezés. Portó itt, por
tó ott. Ez mind kiadás. Pedig nem 
ezt tanuljuk a méhek tői. A méh min
den munkájában a legtökéletesebbet 
nyújtja. Tanuljunk tőle s biztos va
gyok benne, hogy senki sem lesz bű
nös.

Figyelő.
— «Röndnek muszáj lönni«! Vala

mikor a pesti rendőr így fejezte ki 
magát, ha kérdezték tőle, hogy miért 
áll a «poszton«!

E szavak jutnak eszembe akkor, 
amikor a napi posta elintézésekor 
egyik-másik kedves méhésztárs le
vele vagy levelezőlapján vastag go
rombaságait olvasom, sokan igy van
nak, hogy azt gondolják «ez a dolga 
a szerkesztőnek, végezze rendesen«. 
Igazat adok! De viszont engedjék 
meg, ha a szerkesztő egy személy
ben az újság expeditőrje, cimszalag- 
iró, cimszalag ragasztó, bélyegra
gasztó és Isten tudja az ezzel járó 
milyen munka végzője csak azért, 
hogy a méhészek lapja olcsóbba ke
rüljön, -hogy a méhészek minden 
kívánsága kielégítve legyen, akkor 
elnézésnek is kell lenni!

De ha vizsgáljuk szorosan azokat 
a hibákat, amelyeket az egyes k. mé
hésztársak felemlítenek és bűnül ró- I 
nak fel, egy közmondás válik való
ra: «Mindenki a maga portája kö
rül nézzen szét s az ott levő hibákat 
tüntesse el, s .azután nyilatkozzon*. 
(Tisztelet a kivételnek.) Rendes idő
ben jelentkezett az illető egyesülete 
elnökénél? Befizette rendes időben a 
tagdijat? Nincs múlt évi hátraléka? 
stb., stb.

A posta talán nem lehet bűnös a 
kézbesítésnél? Hányszor visszajön 
cimszalag nélkül lap! — Kié volt? 
Kinek a elmére lett küldve? Honnan 
szopja ezt most ki a szerkesztő? 
Hányszor történik meg — amit meg 
tudok mutatni — hogy a címzett nem 
fogadta el, s panasszal élt egyesüle
ténél, hogy nem kapja a lapot! Sok
sok hiba van a tagokban is s a 
legszokásosabb módot válasszák 
mégis, jó lesz a szerkesztőre tolni a 
hibákat!

Nem kedves méhésztársaim! Min
denkor megértés kell. A helyzet is
merete nélkül ítéletet ne mondjunk! 
Ne üssük azt, akiről nem tudjuk,

hogy bünös-e! Ha a mostani helyze
tet .vesszük, abban is a szerkesztő a 
bűnös?! Januári szám nincs! A je
lentkezések nem futottak be a pénz
tárba, pedig ott volt a lev. lap! A 
befutás arányában még annyi lapot, 
sem lett volna szabad nyomatni, mint 
az megtörtént, mert az egyesületnek 
kidobni, való pénze nincs, s a más 
pénzével el kell számolni. — Ha most 
nem kap valaki januári számot, ne 
lássa a szerkesztőt, az adminisztrá
ciót bűnösnek, hanem a hibát ön
magába keresve, lássa be, hogy hol 
a hiba.

Ha minden méhész a méhektől ta
nult rend és pontosságot betartja, 
akkor «Rönd is lesz az egész vona
lon!*

Szerkesztő.

Értesítés!
Januárt számot nem küldhetünk — 

mert teljesen kifogyott — az utólag 
jelentkezett vagy bejelentett tagok
nak!

Felhívás!
A mézes receptekért és a múlt évi 

tagdíjért járó összeget kérjük azon
nal küldeni.

Egyesületek pénztárnokai!
Lapunkban minden tag kapott je

lentkező lapot. Aki más egyesülethez 
jelentkezett pénztárnokunk átküldi. 
Az adm. nagy azért türelmet. Ha va
laki ide küldte tagdiját s azt igazol
ja, tessék levonni az elszámolásnál.

Erre utasítás a febr. számban!

Sze rke sz tő i üzenet

RUSZINSZKÓI EGYESÜLET.
— Lebovics Sándor az I. 11. számot 

viisszaküldötte. Kérek intézkedést. 
Volhelfer nincs pontos cinre, Román 
József visszaküldte, Svitelsky Emil 
visszaküldte stb.

Bugar Imre. Az I. számot a salai 
egyesület rendelése alapján azonnal 
elküldtem, ha nem kapta volna meg 
az nem a mi hibánk! Már az első 
számból nem tudok küldeni. Azonban 
ha később valami módon lenne, szí
vesen küldök, ez megtörtént!

Székely V. Ne haragudj, de cikke
det a januári számban nem hozhat
tam. Most jön. Üdv.
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— Jegyzőkönyv. A lévai méhész- 1 
egyesület második közgyűlését 1932. 
december 8 -án tartotta Léván a Ka
tolikus körben. A fő programúi 
tisztujítás, jegyzőkönyv felolvasása, 
az előbbi gyűlésről: és pénztári je
lentés volt, melynek eredfnénye a kö
vetkező: Elnök: Dr. Valló János,
bírósági tanácsos járásbir. vezetője.
I. aielnök: Kutsera Andor, városi
pénztárnok. 11. aielnök: Knopp Mi
hály, igazgató tanító. Titkár: Egner 
Imre, vonatvezető. Pénztárnok: Duba 
Zsigmond vonatvezető. A többi vá
lasztmányi tagok a régiek maradtak. 
Jegyzőkönyv felolvasása után, amely 
egyidejűleg k'ilett egészítve: misze
rint okt. 9-én Szirmai körzeti mé
hész tanító ur előadása után Knop 
Mihály méhésztárs két javaslatot 
adott elő: I. hogy a mi mézünk job
ban legyen értékesítve, lépjenek be a 
tagok a Prágai méhészegyesület be.
II. hogy az egyesület forduljon kére
lemmel a földművelési tanácshoz se
gély végett, mézelő fák beszerzésére. 
Szászky Pál méhésztárs hozzá szó
lott a jegyzőkönyv helyesbítéséhez, 
melyben megállapítja, hogy a jegy
zőkönyv fogalmazója éppen akkor ki
sérte el Szirmai méhésztársat s ezért 
nem volt a jegyzőkönyv kiegészítve. 
Pénztári jelentés: amely szép ered
ménnyel zárult. Duba Zsigmond int. 
pénztárnak abszolutórium szavazta
tott. Tiszteletbeli tag Dr. Valló Já
nos ez alkalommal 100 Kc-t ajándé
kozott segély címén piros akác be
szerzésére.

Tárgysorozat kifogyása után, még 
egyéb indítványok jöttek: 1 Kutsera 
Andor mt. beszerzi a piros akácot, 
kiültetése és egyéb költségek neki 
megtéríttetnek. 2. Knopp Mihály mt. | 
indítványozta, hogy a titkár szerez
zen be mülépet nagyobb mennyiség
ben a tagok részére. Kallina Lajos 
mt. Erdészeti hivatal főnöke indít
ványozta virágpor beszerzését, illet
ve: virágpor pergető gépecskét és ez 
utóbbival megbizatnának a horhi mé- 
hésztársak virágpor-termelésre vonat
kozólag.

4. Egner Imre mt. indítványozta, 
hogy szereztessenek be ezen könyvek: 
Dr. Gasperik János: «Památnosti vce- 
lárstva Slovenského«. Materünk: «Zo 
zivota vciek és magyar könyvek Ba
logh és Boczonádi méhésztársaktól.

5. Szászky Pál. m. t. indítványozta 
a (Medokomisia) Mézértékesitő ré
szére küldessék valaminő összegű1

ajándék. Mindezek elintézése végett a 
titkár1 bizatik meg. A közgyűlésen 31 
tag volt jelen rossz idő miatt a vidé
ki méhésztársak kevesebb számmal 
jöhettek, amennyiben azelőtt két na
pi esőzés volt.

A leendő első tavaszi gyűlés 1933- 
ban március 12-ére van jelölve, mely 
alkalommal modern szalmakaptárok 
fognak bemutattani. Sz. B.

— Mézkúra az elemi iskolában. A
zalamegyei iskolákban két év előtt 
bevezették a gyengeszervezetü és 
vagyontalan növendékek részére a 
mézkúrát. Mivel ez a kúra igen kivá
ló eredménnyel járt, most egyre több 
és több vidéki elemi iskolában veze
tik be. A mézkúra eredményeképpen 
ugyanis meglepő súlygylarapoidást 
értek el a gyenge és rosszulfejlett 
iskolásgyermekeknél. A kúrát a ha
tóságok az inségakció keretében bo
nyolítják le.

— A méz, mint gyógyszer. Az or
vosok legújabban alkalmazzák a mé
zet sebek fertőtlenítésénél és gyors 
tehegedésénél. Kiderült, hogy az egyp- 
tomi múmiákat, amik évezredekig 
elálltak, mézzel balzsamozták be.

Mit várhatunk?
Hogy minő méhészeti és mezőgaz

dasági évet várhatunk, Oláh Mihály 
méhésztársunk errevonatkozó jóslatai 
az elmúlt esztendőkben 90%-ig be
váltak. Különös fontossággal bir ez 
reánk méhészekre, hogy évi üzletter
vünket a várható időjáráshoz alkal
mazhassuk. A korai, vagy késői ta- 
vaszodás, a nyárnak száraz, vagy ned
ves jellege mind elhatározó fontos
ságúak családjaink kezelése, s az 
eredmény szempontjából. Ezidén a 
jóslatok szétküldését kiadóhivatalunk 
vállalta. Előfizetési dij a háromszori 
küldésre összesen 7.50 KC, mely 
összeg elmünkre utalványon külden
dő be s a szelvényre ráírandó, hogy 
mily célból küldetik az összeg. A jós
lat tartalma másokkal nem közölhető, 
az egyedül az előfizető személyes 
használatára szolgál.

«A jóslatok március 15-ike után 
lesznek kikézbesitve a megrendelők
nek!*
MÉHÉSZETÜNK KIADÓHIVATALA 

ÉRSEKÚJVÁR, KÓRHÁZ UTCA 39.
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Méfíétfeti cikkek 
é* gaiantádt vegytiszta müíép,
nagy raktára  : R IT T IN G E R  FERENC, Lucenec-Losonc, 
M asaryk u. 4 . — Á rjegyzék  kívánatra ingyen!

Keretlécek
5 6 7 8 7 10m/ni vastae

25 m/m szélességben 15V2, 16V4, 171/2, 19, 2072, 2274 fillér
40 m/m szélességben 24, 26, 28, 30, 32, 34 fillér.
Szállít utánvéttel ifj. B o h á k  B á l i n t  Kéty, okres Párkány

Méhésztársak! Hirdetésem csak egyszer jelenik meg.

Eladó 5 álló dúc
á 4 család 2 drb. felülről kezelhető kis Boczonádi. Érdeklő
dök forduljanak SZ1KORA JÓZSEFHEZ, Perbete Szentmiklós.

Facélia
magot keresnek méhészeink, kinek eladó van, jelentse szer

kesztőségünkben, Nővé Záinky Kórház utca 39.

Állandó raktáron tartok

m í i l é p e l
bármily mennyiségben. Rendelésre utánvéttel küldök 28 Ke ár

ban. PECHARTZ FERENC nyug. intéző,
Nővé Zámky, Jeruzsálem utca 22.
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos szlovák

tÍM „ S l o v e n s k y  V c e I á r“
Dr. Koloman Novacky ügyvéd szerkesztésében. Igazi méhészvér lüktet so
raiban. Megjelenik minden hó 1-én. A központ tagjainak, a tagdíj fejében 
küldi. Nem tagoknak 24' — Kés. Amerikába 1 — dollár. Megrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a Méhészetünk utján.

nTiwiácMMUfí~ fiá*ftob~
címen most került ki a sajtó alól fömunkatársunk Pogány A. kántor rende
zésében a minden idők legkedvesebb karácsonyi énekeinek füzete. Ez a gyűj
temény két misét is kitöltő karácsonyi énekek füzére org ma kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pasztorella, Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelkünk kincse, Jézus, Pasztortársak keljünk fel, Csendes éj, szentelt 
éj, Szivünk drága kincse, Tündöklő angyalok ékes kara, Föl nagy örömre, 
Menyből földre szállt, Kis Jézus Néked hálát adunk, stb. —  E karácsonyi 
énekek nemcsak a hivatásos kántoroknak, a főtiszt, papságnak lesz öröme, 
de utat fog találni a katholikus családok olthonába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormise" ára 25 Ké cs a portó. Megrendelhell a szerzőnél: POGÁNY  

A. kántor, Suránky, pp. Asakerf, via Nitra.

MAYERBERG ISTVÁN, TRNAVA

Mérlegek és sulyok javítása hite
lesítéssel . Autogén heggesztés.

Zbozná u. 44/55. 
Telefon szám 79.

Drót és vaskerítések, kapuk és 
mindennemű lakatosmunkák 
k é s z í t é s e .

Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom a következő méhészeti cikkeket: kaptá- 
rakat, mézpergetőket, műléppréseket, füstölőket, továbbá mülép 
garantált eredeti méh-viaszból. — Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET

talmnfNr zaklabliElö-
üzetesi
32 /ú ín ivdi\ .s -̂
mot díjtalanul küld a 
kiadóhivatal Újpest, 
Széchenyi utca 8 szám, 
hová az előfizetési dij 
is postautalványon kül
dendő De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czimre is. —

I

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

j a Senla és vidéke s több méhészkör- 
nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács
ka) Ősz Szabó Dániel ismert nevű 

: méhész szerkesztésében, jelenik meg.

Előfizetése egy évre 32— Kcs, 
mely összeg a „Méhészetünk" 

utján eszközölhető.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Senta SHS (Bácska)
Vojisiava Jiitya (Kard) u. 7

*

Műl é p
garantált méhviaszból kg-ként 24 
Ke. 10 kg-on felüli rendelésnél 
ingyenes csomagolás és szállítás. 
Viaszt 10°/o levonás és kgr-ként 
5 Ke munkadij ellenében veszek 
át. Viaszt lehetőleg április 15-ig 
kérem beküldeni, mivel a később 
beérkező viaszok elintézése kése
delmet szenvedhet. Műlépem Ba- 
nyár és Farkas kereskedésében 
Főtér, (barátoktépülete) is kapható. 

\

Bresztovszky L.
tanító, Nővé Zámky

Jubileum  té r.
(Gázgyár mögött)

3

----- 1 "Hjt....... .............
„MÉH1* a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap- 
tárraKegyütt Csehszlovákiában 30— 
Ke, Magyarországon 4.— P, Jugo
szláviában 50—  dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap,

' 25 éve szolgálja önzetlenül —  egye
dül a méhészekre támaszkodva —  a 

méhészet ügyét.
........... t. ... .....V

mézelőfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol
hatók. Nemes őszibarack 
csemeték 60 fajtában méhe
kért is! Árjegyzék ingyen! 
KÖTT KERTÉSZET PÉCS

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárott.


