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Ismered a gyüm ölcs
termelők tartalmas # 
havi fo lyó tra-
tá t ? E z a

Kiadóhivatal 
_ _  SOMORJA, 94. 

Évre 24.— K. Még 
ma rendelje meg! Hat- 

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

M é z e t
bármily mennyiségben átvesz az 
érsekujvári és podkarpatska rusi 
méhész egyesületek mézértékesité- 
se. — HANGOS ALADÁR Nővé 

Zámky és KALÁSZ ANDOR 
Uzhorod, Zúgó ucca 12.

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

országos hirü méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. Szerezd  meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy pedig  a pénz előzetes 
beküldése után küld Balogh Bálint Galánta.
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Szopko Kálmán Horváth János
titkár. elnök.
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A méhészet índusztríálása
Valamikor a méhészetet «uri kedvtelésbők űzték. Ez ugyan 

nem volt igaz, mert a kedvtelés mögött ott lappangott a háttér
ben a méz is. De így mondották. Még 20—30 év előtt is gyakran 
olvasgattunk a méhészeti lapokban ilyesféléket: Annyira szere
tem a méh eket, hogy akkor is tartanám őket, ha évrcM-évre rá
fizetnék. Ez sem volt igaz, de valahogy szépen hangzott. Ma 
őszintébbek vagyunk és nem tagadjuk, hogy azért bajmolódunk 
ezekkel a tüskés férgekkel, mert hasznot akarunk belőlük látni. 
Sőt nem tagadjuk, hogy a hasznot emelni is szeretnénk minden 
módon. Tökéletesebb eszközökkel, jobb üzemtervvel és termé
keink árának emelésével. Ma már csaknem minden államban tu
dományos intézeteket állítottak fel ennek a célnak a szolgála
tába. Ezek a tudományos állomások azután a leleményes emberi 
elme segítségével kikutatnak minden lehető és lehetetlen dolgot. 
Nem egyszer — mélyebb megfontolás nélkül — ki is nevetjük 
őket. így pl. nem tagadom, hogy mikor arról a kisérletüőil ol
vastam, hogy milyen hatása van az ultraviolett sugaraknak a 
fiasitás fejlődésére, mosolyogtam. A csizmadia jutott az eszembe 
a régi kétgarasosával.

Tagadhatatlan, ezek az intézetek jobban szolgálják a jövőt, 
mint a jelent, kísérleteikkel messze mennek a közvetlen gyakor
lati dolgok kisérlétezésével nem sokat törődnek. Mindegyik 
olyan dolgokkal hozakodik elő, amiről még nem írtak, amivel 
még nem próbálkoztak (had pukkadjon a szomszéd). Ezért sür
getem én már két évtized óta egy gyakorlati alapon nyugvó 
kísérleti állomás létesítését, ahol nem tudós volna a vezető, 
hanem gyakorlati méhész s a mi mindennapi dolgainkat vennék 
szigorú és tárgyilagos kísérletezés alá. Mindenki tudja, hogy én 
sok ilyen dolgot kísérleteztem, mások is sokat tettek, de mind
ezen kísérletek csak magánjellegüek, nélkülözik egy elfogulatlan 
fórum pecsétjét. Meg aztán pénzbe és időbe is kerülnek. Ezen 
kis kitérés után próbáljunk egy kicsit a jövőbe nézni, vájjon hová 
visznek bennünket a tudósok kísérleti állomásai.

A gyárilag történő anyanevelés már nem is annyira a jövőé, 
mint a jelené. Az én privát véleményem szerint fajnemesités 
szempontjából nem sokat nyerünk vele, de szolgálni fogja a mé
hészek kényelmét, sőt talán anyagi előnyökkel is fog járni.

Meglepetés számomra az volt, mikor B. M. Muzalewskij 
beszámolóját olvastam a Bascbkiriai (Oroszország) tudományos 
intézetnek beszámolójában. A gépkotló, mely a baromfitenyész
tésben meglehetős tért hódított magának s ugyancsak lefőzte 
tollas kartársát, bevonult a méhészetbe is. Arról van szó, hogy a 
befedelezett fiasitást, melynek semmi további ápolásra nincs 
szüksége, csak melegre, bevitték thermcstat szobába és ott kel
tették ki, illetve érlelték meg s közvetlen a kibújás előtt vissza
adták a méheknek. Ne mosolyogjunk ezen s ne gondoljunk a
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suszter két garasosára, hanem hallgassuk meg a tudomány sze
rény szolgáját: Ismeretes, hogy a báb 12 napot tölt a fedél 
alatt. Ez alatt a méhek már nem táplálják, hanem csak melen
getik. De ez a hőenergia mézbe és virágporba (?) kerül, ennél 
pedig olcsóbb a szén, fa vagy villamos energia (?) Ezáltal a 
belsőmunkás méhek felszabadulnak, a hiányzó fiasitás helyét a 
család pótolni kívánja és megindul a gyári üzem, mert a fiasitás 
újra és újra el lesz szedve. Ezen az utón a népesség számát 
8:27 arányban nagyobbra lehet nevelni, mint a természetes fejlő
désnél. A gépanyás rendszer tehát többet ér a kétanyás rend
szernél. A megfigyelések szerint az ilyen nép alkalmasabb az 
anyanevelésre. De nevelnek t'hermostat szobában anyákat is s D. 
Reznikov 80 családtól egy év alatt 3200 anyát nevelt és még ál
lományát meg is kétszerezte. Professzor Klajtán t'hermostat 
szoba segítségével dacára annak, hogy megkésve kezdte el mun
káját, 40 családból, 220 életképes családot nevelt, vagyis a sza
porulat 5 és félszeres.

így mechanizálódik lassacskán a méhészet is, és kitudja, 
hogy az ilyen mézgyárak milyen hatással lesznek a kisember 
méhészetére?

Balogh.

H i b a sokszor töiténik, de mindig keressük az igazságnak meg
felelő okot. Sokan vannak, akik utólag reklamálják a cuk

rot ; arra azonban nem gondoltak, vájjon az egyesülettel kapcsolatos köte
lezettségeinek eleget tettek-e ?!

Cukor felhívást az kaphat, akinek tagdíja rendezve van, mert külön
ben csak mint a lap előfizetője lartatik számon. Pénztár tudomást csak akkor 
szerez róla, ha a tagdíj befut, különben félévenként vesz a lap előfizetőiről 
tudomást! Mindenben a rend az, ami meggátolja a hibát. Pénztár.

A morva méhészeti tanulmányúba 
Írseliujvárotí.

Valahogy úgy van az ember, ha hasonló foglalkozást űző 
társával találkozik — különösen akkor, ha tőlünk távol fekvő 
helyről jön — kiváncsivá lesz. Nem a személy annyira, mint in
kább az új ismeretek megszerzése utáni vágyódás teszi azzá. A 
Slovensky Vcelár nagyrabecsült szerkesztője Dr. Novácky Kálmán 
értesítése kedvesen lepte meg az É. U. egyesület vezetőségét, 
amikor arról értesít, hogy rövid időre bár, de ellátogatnak hozzánk 
a morva méhészek tanulmányújuk alkalmával.

A magyar lélek mélyén mindig ott fekvő igaz magyar testvé
ri szeretettel vártuk a vendégeket. Vártuk őket, mint méhésztestvé
reket. Vártuk, mint egy szépen fejlett méhészéletnek képviselőit„ 
akiktől ismereteinket bővíthetjük.
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Augusztus 9-én délután negyed 4 órakor futott be a vonat 
az érsekujvari állomásra a tiz morva méhésszel, Horsky egyesületi 
elnök vezetésével. Az országos központ részéről Nozicka és Schmiedt 
méhésztársak vettek részt az exkurzióban. Az érsekujvári méhész
egyesület nevében Vanek Gáspár diszelnök, Horváth János elnök és 
Willand János, a „Méhészetünk" szerkesztője s több méhész fogadták 
a vendégeket. Vanek Gáspár diszelnök rövid, szívből jövő kereset
len szavakkal köszöntötte a testvéreket. Az üdvözlésre Horsky 
egyesületi elnök, a csoport vezetője épp oly közvetlenséggel vála 
szolt. A bemutatkozás után — autóbuszon — először Szikora Jó
zsef méhesének megtekintésére indultunk. Oszlopos nagy, négy 
családos, régi országos kaptárakkal méhészkedik.

Kellemesen lepte meg a testvéreket a kezelési mód, a rend, 
s a tudásnak külső megnyilatkozása, melyért elismerésüket fejezték 
ki. Innen a városon keresztül egyesületünk elnöke méhesének 
megtekintésére indultunk.

Az a példás, valóságos kis paradicsomi berendezésű, Bude- 
cák-rendszerrel telitett méhes mindenkinek feltűnik s az arcokon 
a meglepetés ezen mozzanata meg is volt. A méhesében megta
lálható minden méhészeti eszköz a legegyszerűbbtől a legmoder
nebbig. Szorgalmas gyűjtője a méhészettel kapcsolatos dolgoknak 
s igy amit mutat a méhes, az egy nagy szaktudású méhészre vall.

Sajnos — az idő rövidsége folytán nem sokáig maradhattak, 
de azért a házigazda „specialitását" élvezték, a saját találmányú 
recept szerint készült mézbort.

Az állomáson uzsonna volt. Igaz magyaros vendégszeretetből 
és testvériségből. Jeléül annak, hogy mindenkor s minden időben 
ugyanazok vagyunk. Itt Vanek Gáspár diszelnök a következő fel
köszöntőt mondotta:

K e d v e s  M é h é s z t á r s a k !
Kedves méhecskéink újból egy értékes munkát végeztek, 

amennyiben szívesen látott vendégeket hoztak nekünk ! Tavaly egész 
Amerikából csalták hozzánk Phillips egyetemi tanár urat feleségével, 
ma pedig szeretett méhésztársainkat történelmi országokból.

Igen tisztelt Uraim 1 Meg vagyok arról győződve, hogy Önök 
épugy, sőt nálunknál jobban tudják, hogy méhecskéink existencián- 
kon igyekszenek segíteni, enyhíteni és amellett még erkölcseinket 
nemesíteni; kiváltkép felkelteni a felebaráti szeretetet, azt növelni 
és állandósítani, tekintet nélkül felebarátaink nemzetiségére, hitére 
és műveltségére. Továbbá ez a szeretet összefűzi az embereket, 
hogy egymást kölcsönösen megismerjék, megbecsüljék, különösen 
akkor, amikor azok egy állam polgárai.

Minél jobban megsmerjük egymást, annál hamarabb és annál 
bensőbben összebarátkozunk s kölcsönösen szeretni fogjuk egymást. 
Tehát a mi kedvelt méhecskéink még konszolidálnak is.

Ezen okoknál fogva igen tisztelt méhésztársainkat az érsek
ujvári méhészegyesület nevében a legőszintébben és legmelegebben 
üdvözlöm, azzal az óhajjal, hogy a legkellemesebb benyomásokat és 
emlékeket vigyék magukkal s hogy a mai érintkezés minél többször 
ismétlődjék. Isten hozza az Urakat! Éljenek 1
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Erre Horsky elnök közvetlen, melegszívű szavakkal válaszolt 
s a méhésztestvéri szeretette és az érsekujvári méhészegyesület 
felvirágozasára ürítette poharát.

— Bár minél előbb viszont láthatnánk Önöket, testvérek 
Moravában, nálunk — mondotta. Ez nem múlik semmin. Már 
ilyenféle gondolatok régen égnek a szivek mélyén.

Kellemes együttlétünket megzavarta a befutó vonat, mely a 
testvéreket Párkányba s onnan Csatára vitte.

Elmentek! A mi lelkünk mélyén a szeretet és megbecsülés 
lánca egy szemmel nagyobb lett. Ők is elvitték a szeretni, meg
becsülni és békében élni akaró szivünk melegét.

Isten veletek morva testvérek, a legközelebbi viszontlátásra!
— d — s.

l l p * 7 p | f  I j  |f 1 P 7 P t  garantált tiszta minőségűt, na-
W I  <9 IS1 C&CB9 gyobb és kisebb mennyiségben. 
Mennyiséget és árat közöljék Jozef Straka kereskedővel Bardejov.

A méz illata
A mézet tulajdonságai közül tápértékén kívül elsősorban 

kellemes illata avatja élvezeti cikké.
A méz illatának forrása kettős, elsősorban növényi és ki

sebb mértékben állati. Minél frissebb a méz, annál jobban do
minál a növényi illat és az csak hosszas állás vagy melegítés 
után illan el többé-kevésbbé, hogy a viasz, propolis, állati tör
melék mellékillata érvényesüljön.

Az illatanyagok a nektárból kerülnek a mézbe; a rendkívül 
csekély mennyiségű anyagnak illata igen intenzív. Quantitatíve 
ez ideig még alig tanulmányozták. Brown1), az ismert amerikai 
kutató, aromás anyagoknak nevezi azokat s főleg terpéneknek 
tartja. Ismét mások, mint például Spát2) illő olajaknak, továbbá 
magasabbrendü alkoholoknak minősítik. De valószínűleg illő sa
vak észterei is hozzájárulnak a méz jellegzetes illatának előidé
zéséihez. Némely mézben kimutathatólag egyes alkaloidák is illa
tosítanak. (Noors, Afrika.)

Tény az, hogy a különböző növényekről gyűjtött mézeknek 
jellegzetesen más-más illatuk van. Ez az illat sokszor több nö-

Irodalom. *) C. A.; Browne: Cheimische Analyse und Zusaromen- 
setzung amerikamischer Honige. Zsohrft. Ver. Deutsűh. kikér. 1908. 45. 
707.

3) E. Spat: Dér Honig. Abderholden. Bioi. Arbeitsimeth. Abt. IV.
Th. 8.
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vényről származó méz keverékében is érezhető. Nagy gyakor
latú emberek az illat után megmondják a mézkeverékek külön
böző növényi eredetét.

A méz illata a gyűjtési hely tengerszin feletti magasságától 
is függ. Havasi mézek illata összehasonlíthatatlanul intenzivebb, 
mint az alföldi növényekre^, különösen gazdasági növényekről 
gyűjtött mézeké. Hazai mézeink közül disztingvált és kellemes, 
bár elég gyenge intenzitású az akác- és hársfaméz illata. Ugyan
csak gyenge illat jellemzi a tarlóvirágmézet, valamint a gyü- 
mölcsvirágmézeket.

Rendkívül finom s erős muskotályszőlő illata van a bálványfa- 
méznek, amely tisztán igen ritkán fordul elő. Nem minden méz 
illata kellemes. így például a hajdinaméz szaga cukorszirup és 
melászra emlékeztet, emiatt inkább a mézesbábosipar használja 
fel sütőméz céljaira. Déli országok, tengerentúli tropikus vidé
kek mézei, az orosz-szibériai mézek frissen különös bóditó iila- 
túak. Az ókorban a görögországi Hvmethos hegyi méz világ
szerte ismeretes volt különleges illatáról, úgy, hogy Aristoteles 
is megemlékezett arról. Rendkívül illatos az olaszországi laven- 
dulaméz. Ugyancsak erőis narancs illata van az olasz és délfran
cia narancsméznek. Finom illatú a spanyol- és olaszországi roz
maringméz. A spanyolországi méztermés jelentős része e virág
mézből tevődik össze. A délamerikai édeshere (sveetclover) az 
amerikaiak szerint a legaromatikusabb mézek egyike. Ritka, de 
igen jó illatú az ánizsmézünk is. Ezzel szemben a német és angol 
hangaméz illata nem mondható kellemesnek. Ugyancsak kelle
metlen a délamerikai keserűfű, a frissen gyűjtött aranyeső és az 
amerikai havasi babérméz. A fenyőmézek közül sok kellemes 
gyantás-balzsamos illatú, de némely fenyőméz — főleg amerikai 
— nem jó szagú. Ugyancsak igy állunk a mézharmatmézzel, 
amelynek alig van illata, az amerikaiak között van kellemetlen 
illatú is.

A méz illatának eredete néha mesterséges. Egyes vidékeken 
ugyanis szokásos a mézeknek mesterséges illatszerekkel való 
szagositása, az ilyen méz illata természetellenes és nem jó.

Megtörténhetik az is, hogy a kezelés folytán a füstöléskor 
magába szívja a méz a füstszagot, ez sem kellemes. Végül, mint 
érdekességet megemlítem, hogy ázsiai Törökországból elemezés 
céljából kaptam egy különleges illatú mézet, a speciális illat on
nét származott, hogy a kezdetlegesen méhészkedő török testvé
rünk a méhkas méheit tevetrágya füstjével fojtotta le. E szagot 
a méz magába szívta s kellemesnek egyáltalán nem volt mond
ható.

Dr. Stitz János.

Vennék „Kuntsch“-féle kétcsaládos kaptárt, használtat, esetleg 
családokkal. STEFAN MARKOVIÉ, TRENCÍN.
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1933 tavaszától,
akácvirágzás befejezéséig.

Sok-sok év múlt el a méhészek felett. Ritka, talán egy sem 
anélkül, hogy valamilyen tapasztalattal ne bővitette volna a méhész
nek a gyűjteményét.. De olyan mint az 1933, ilyen nagyon kevés volt.

Az időjárás szeszélyessége, a telelés különfélesége, a kísér
letezések eredménytelensége s a csalódások csalódásai, mind erre 
az évre vártak.

Verőfényes január lassan megengedte, hogy a tisztulórepülés 
megtörténjen. De azt már gátolta, hogy az anya megkezdhesse 
fontos munkáját. A telelőcsomó lassan tágult Február, március 
csapongó időjárása segített a januárnak s azt gondolta az ember, 
hogy ebből nincs már kiút. Olyan napjai voltak a télutó s a 
tavaszelő hónapjainak, hogy az ember reménye élni kezdett, de e 
remény olyan volt, mint a nap csalóka sugara.

A családok lassan fejlődtek fel. Több az etetés is — de 
nem a serkentő — a reménysugár letörésen látszott dolgozni. Etetés 
meg volt, de annak eredménye nem a szokásos. A család élénk
ségét a munkára, az élet felgyorsítására csak lassú tempóban 
látszottak felhasználni.

Április, május esős hideg napjai még az „öreg méhész“-ben 
is kezdtek aggodalmat kelteni. Valahogy érezni kezdték, hogy nem 
ilyet kívánnak, abból nem jó lesz. Jött az akác! Hála Isten s virág, 
ha nem is sok, de látszott annyi, hogy közepes mézhozam lehet 
belőle. De csak látszat volt Az Isten napja nem merte felmelegi- 
teni a levegőt, csak 16-19 fokig. Már pedig ilyen fok mellett 
nektár képződés nincs, Az akác üresen pompázott Illatot keveset 
adott. A méhek valósággal megrohanták, de csalódva hagyták el 
a virágot. Szinte látszott rajtuk is a csalódás. Otthon a fiasitás 
kelt életre s megjelent itt-ott a röpdeszkán felejtve — mintegy a 
méhészt figyelmeztetve — a kihurcolt álca. Etetés! Már látszott, 
hogy ez évben nekünk kell adni, ők majd máskor.

A méhészek tábora egyre nő. Ez öröm! De az uj méhészek 
első esztendeje részükre keserűség. Soknak ajkát hagyta el a ki
jelentés : bánom, hogy belekezdtem! Ezek szerintem nem lettek 
volna igazi méhészek soha. A kevesebb része : majd lesz még jobban 
is, jelszóval biztatja önmagát.

Így van ez nemcsak a méhészetben, de másutt is. A méhésze
ket kell, hogy jellemezze a méhek példája, a végsőkig való kitartás, 
megértés, egymás iránti testvéri szeretet. Küzdünk egy szebb 
méhészjövőért, melynek jönni kell. Testvér, ne csüggedj! Remélj 
s becsüld meg azokat, akik veled egy célért küzdenek. Legyen 
elszavad: Kitartás!

M é z á r a k : nagyban 9 5 0 — 10, kicsiben 11— 12 Kő.
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A rajzás megakadályozása
Tanulmány.

Irta: K. BOGDÁN GÉZA, Brassó.
A rajzás megakadályozásának jelentősége.

Fiziológiai tényezők.
1. Rajzási hajlam. A szaporodás mérve a vidék hordási vi

szonyaihoz alkalmazkodik. Hol egész éven át van jó hordás ott 
a rajzási hajiam a legnagyobb. Hol a hordási idő korlátolt, vagy 
épen csak egy hordás van, ott a méhek rajzási hajlama is kisebb 
vagy minimális. Ezen tulajdonságok családról-családra átörök
lődnek. Lehet azonban ugyanazon viszonyok mellett ugyanazon 
helyen egyik család szaporább, mint a másik. Ez is örökölt tulaj
donság.

A méhcsalád rajzási hajlamát, épugy mint egyéb tulajdon
ságait, más élőlényekhez hasonlóan, az elődöktől, s legközvetle
nebbül a szülőktől! — nyeri. Ezen tulajdonságok az anyánál ösz- 
pontosulnak, mivel az őt megtermékenyitő here a saját karakte
rét is átruházza.

A rajzási hajlamot, mint említve lett a lakás magassága is 
szabályozza, kis lakás nagy rajzást hajlamot vált ki. Nagy lakás 
ellenkezőleg. Megtörténhetik azonban, hogy a kis lakásból a 
rajzó hajlamú család, nagy lakásba áttéve, ha ennek esetleg 
csak felét is foglalta el — megrajzik. S viszont a nem rajzó 
tulajdonságú család nagy lakásból szűk lakásba téve sem rajzik. 
Ezek rendszerint nem állandó jelenségek, idővel kifejlődhetik a 
lakásnak megfelelői hajlam.

A nagyobb vagy kisebb rajzási hajlamot örökölt anya, ha a 
vele párosult here is hasonló tulajdonságú, ebbeli karakterét a 
családra átruházza. Annák mértéke szerint egyik család lehet 
túlszapora, másik kevésbbé, vagy éppen meddő.

A rajzási hajlam szélsőségeire idézem példa gyanánt a kö
vetkező két esetet:

A «Méhtenyésztés« 1931. évi januári füzetének 23-ik lap
ján közli, hogy egy méhcsalád 1930. évi április 27-től június hő 
5-ig 9 rajt adott s a jelekből következtetve valószínűleg még 
egy 10-ik is kijött, melyet azonban észre nem vettek.

A «Vajdasági Méhészet« 1931. évi f. 84—85 lapján irt köz
leményeiben. «Az öreg« jeles méhészünk igy ir: «Van egy faj
tám, mely nyolc év alatt kétszer váltott anyát és nem rajzott le.« 
— «Négy év óta minden rajzó természetű fajtámnak anyját ki
irtom, illetve nem rajzókkal kicserélem és amint meghallom, 
hogy valakinek van olyan családja, ami nem szeret rajozni, abból 
okvetlen szerzek petéket anyaneveléshez. Ez évben neveltem 
petéket egy oly fajtából, mely 13 év óta nem rajzott, dacára an
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nak, hogy országos méretű kis kaptárban van a család jó vi
dékének

Ezen közleményekből a rajzási hajlam m éheit és annak mi
kénti legegyszerűbb megakadályozását is megismerjük.

A második esetből kitűnik az anya mindenek feletti jelen
tősége: kis kaptárban s jó vidéken is érvényesülhet a család nem 
rajzó tulajdonsága.

Nem érdektelen az előadottak után azon kérdés feltevése, 
hogy — miképen alakulna a helyzet, ha a 10 rajt adott család 
heréje a 13 év óta nem rajzott családból származó anyát meg- 
termékenyitené?

Kétségkívül megtorpanna az uj család meddősége. Rajzási 
hajlam venne erőt rajta.

Ezzel szemben nem jogosulatlan azon feltevés sem, hogy az 
évekig tartó meddőség állandósulna, a család ez irányban any- 
nyira degenerálódott, hogy a rajzási hajlam már vissza sem 
térne.

Melyik feltevés az igaz? arra a tudomány mai állása mel
lett válaszolni képesek nem vagyunk.

Az előadottak után a rajzási hajlam megakadályozásánál és 
illetve megszüntetésénél előtérbe lép a megfelelő anyanevelés és 
illetve a fajtenyésztés jelentősége.

Helyenként rendesen akad meddő, jól mézelő, szapora csa
lád, úgy azon családból korán nevelt anyákkal s szintén hasonló 
családból került s korán nevelt herékkel való pároztatás után 
célunknak megfelelő családokhoz juthatunk akként a fajtenyész
téssel, a rajzó hajlamú családjainknak anyáit, nem rajzó anyák
kal kicserélni módunkban áll.

2. Tápnyál (méhtejj Tavasszal a növények hovatovább bő
ségesebb virágzásával a hordás mind nagyobb és nagyobb. Az 
anya táplálkozása fokozódik s ezen táplálkozás rendjén a napon
ként lerakott peték mennyisége is folyton emelkedik.

A szaporodó Hasítás sok táplálékot igényel. Van honnan. A 
virágok egyre-másra nyílnak s ontják a virágport és a nektárt. 
A virágporban és a 'nektárban nincs hiány. A táplálék egyre több 
és több. Végül a Hasítás részére felesleges is.

A táplálék a fiatal méhek fej- és tor mirigyeiben készül vi
rágporból és mézből. Fehérszinii válladék, neve tápnyál, méh- 
tej. — 4 napig úgy az anya, valamint a herék és munkásmé- 
hek álcái ugyanazon minőségű tápnyálat kapnak. 4 napon túl 
ugyanaz marad az anyánál, míg a heréknél és munkásoknál, bár 
különböző arányban, de összetételében megváltozik.

(Folytatása következik.)

|  Docendo discinus, tanítva tanulunk elvének megvaló- 
r C l i l l V Q 5  5 sitása érdekében felkérek minden méhészt, hogy 
az 1 9 3 3  év tapasztalatairól röviden értesítsen, mit lapunkban leközlünk. 
Ha valaha, úgy az idén nagyon sokat tapasztaltunk, amiből a jövőre nézve 
hasznot húzhatunk. S z e r k e s z t ő -
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Kivonat Mauríce Maeterlínk 
„A méhek élete" című müvéből

Irta : Pehartz Imre.
(Folytatás.)

Lássuk most, hogy történik a méhkirálynő megtermékenyíté
se. A természet itt is különös eljárást alkalmazott, hogy a külön
böző törzsekből származott hím és nő egyesülését előmozdítsa. 
A szűz királyné körül s vele együtt élve a kas népe között, száz 
meg száz, erőtől duzzadó és a méztől mámoros- hím nyüzsög, 
melyeknek egyetlen életcélja a szerelem egyszeri aktusa. De bár 
állandó legyen is a két nem érintkezése, az elibiik tornyosuló 
akadályokat, párosulásuk a kaptárban sohasem megy végbe. Az 
őt körülvevő hímek addig, mig közöttük marad, nem ismerik fel 
riö voltát. Künn hajszolják a szabadban a látóhatár legrejtettebb 
zugaiban anélkül, hogy csak sejtenék, hogy csak az imént hagy
ták el, hogy egyazon lépen háltak vele s félre is lökték heves ki
rohanásuk alkalmával, mintha csodálatos szemeik, melyek egész 
fejüket csillogó sisakként borítják, csak akkor ismernék fel, 
vágyódnának utána, amikor a kék éterben lebeg.

Délceg sisakforgós csapatjuk mindennap 11-től 3-ig, főleg 
pedig délben, mikor a verőfény legerősebben ragyog, kereke
dik fel annak a váratlanul megjelenő szűznek a keresésére, ki
hez nehezebb hozzáférni, mint akármelyik mesebeli királykisasz- 
szonyhcz, mert mint egy húsz harminc kaptárból odaseregiett 
csapat rajongja körül s a sok ezer közül csupán egy fogja 
egyetlenegy pillanatig ölelhetni szerelmesét oly öleléssel, mely a 
bcdogságga együtt a halállal is eljegyzi, mig a többiek hiába 
röpködnek az egybefonódott pár körül s nemsokára el is pusz
tulnak anélkül, hogy ama tündér! jelenségben részük lett volna.

A természet e meglepő esztelen pazarlásának illusztrálásá
ban nem túloztam. A jobb kaptárakban rendesen négy-ötszáz 
him található. A csenevész vagy gyönge kasokban számuk gyak
ran négy-ötezerre rúg, mert minél hajlandóbb valamely kas az 
elfajulásra, annál több hímet termel. Lehet mondani, hogy egy- 
egv tiz törzsből álló méhes a kellő pillanatban egyre-másra tíz
ezer hímet szór szét a levegőben, melyek közül legfeljebb tiz- 
tizenöt lesz oly szerencsés, hogy végrehajthassa az egyetlen 
ténykedést, melyért született. De a természet mindig bőkezű, 
valahányszor a szerelem funkciójáról s szabadalmairól van szó. 
Sajátságosán rideg álláspontot foglal el mindazzal szemben, 
amit az ember erénynek nevez s ellenkezőleg két kézzel szórja 
kegyeit s ékességeit a legkevésbbé érdekes szerelmesek útjára 
is. Mindenfelől ezt harsogja: Egyesüljetek, sokasodjatok. Csak 
egy törvény, egy életcél van: a szerelem, de félhalkan hozzáte
szi: Aztán éljetek tovább, ha tudtok.

Gondolkodjunk kissé a nemi ösztön furcsaságain. Vagy el
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lehet képzelni egy eszes, tervező lényt, aki az életben a nemi 
vágyat ily dominálónak alkotta volna meg s amellett eltűrte vol
na, hogy a termékenységet szolgáló' erőiket ily könnyen, ily 
játszva, meddői, céltalan célokra lehessen fordítani?

Ezt a helyzetet csak egy gépies folyamat teremthette meg, 
amely az élet fentartásán kívül semmivel sem törődött. Csak 
egy ilyen vak, gépies folyamatnak köszönhető, hogy minden 
élőlény, mohón, feltétlenül, oktalanul ragaszkodik a léthez és 
minden élő energia a fajfenntartás kapuja felé törtet. A cédrus
fa millió kárbaveszett magja épp oly csodálatos, mint az em
ber vágyakozása, szerelmeskedése, párosodása és egész oktalan 
szexuális vergődése. A természet ilyen formán gondolkodik: 
Bánom is én a pazarlást, csak teljesüljön az én akaratom. Bá
nom is én, ha millió mag megy veszendőbe, inig egy pete meg
termékenyül. Minek takarékoskodjam? Nem szeretlek és nem 
gyűlöllek benneteket, vergődjetek, kínlódjatok, csak engedel
meskedjetek.

Lássuk csak, mily igazságtalanul fösvény s mily esztelenül 
bőkezű a szóbanforgó kis lényekkel szemben is. A komoly, 
gyűjtő méheknek egy sereg rejtőző virág felkeresésére születé
sétől fogva haláláig messze vidékeken a legsűrűbb bozótokat 
kell bejárni. A heréknek nincs semmi dolguk, nem kell zsák
mányszerzéssel vesződniük, eleségiiket készen, helybe hozzák, 
életüket a lépekre telepedve mézsztircsöléssel töltik el a kaptár 
mélyén. De ők a szerelem katonái, ha ő róluk van szó, a termé
szet a legóriásibb, a legfölöslegesebb adományait két kézzel 
szórja a jövendő örvényébe. Ezer közül egy fogja egyszer az 
életében a szűz királyné jelenlétét az azúr mélyén felfedezni. 
Ezer közül egy fogja, egy pillanatig követni a magát megadó 
nőstény nyomdokait a térben. És ez elég. A részrehajló hata
lom, szertelen őrjöngéssel szórja rájuk hallatlan kincseit. A kér
déses vőlegényeknek, kik közül 999-et lefognak mészárolni, né
hány nappal az ezrediknek halálos menyegzője után, mindegyik
nek 13.000 szemet ajándékozott a fej két oldalán, inig a mun
kásnőnek csak 6000 van. Csápjaikat Cheshire számítása szerint 
37.800 szaglóüreggel látta el a munkásnők 5000 szaglóüregével 
szemben.

íme, annak a mindenütt észlelhető- aránytalanságnak pár 
példája a szerelem számára csurgatott és a1 munka számára 
csöppentett adományai között, az között a kedvezés között, 
melyet oly bőven ont mindarra, ami a gyönyör ölén az életnek 
lelket ád s amaz egykedvűség között, mellyel mindannak hátat, 
fordít, ami a szükség emlőin sanyarú munkában tengődik.

(Folytatása kövctki zik.)

•fr Slefli Endre m éhésztársunk, b a k a i tan itó hirtelen e lhunytáró l 
vettük a hirt. A z  isteni v é g ze t  m a g á h o z  szó lí
totta a  m unkás é le téne k  delén, itthagyva  sze re tő  
c sa lá d já t  é s m éhésztársa it. —  Isten ve le d !
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—  Értesítés. 1. Az elnökség értesí
ti az illető tagokat, akik a beadott 
váltójukat vissza nem kérték a cu- 
korkiosztás óta, hogy ha azt a lap 
megjelenésétől számítva 14 napon be
lül át nem veszik, vagy nem külde
nek megcímzett és bélyeggel ellátott 
borítékot, akkor az elnök két tanú 
jelenlétében azokat megsemmisíti.

2. További méhészcukor igénylő
ket értesítjük, hogy az egyesület ve
zetősége idejében megtette 3 sziik- 
ges lépéseket a további méhészetikor 
kiutalása ügyében. Máig újonnan 
kért cukor kiosztva nem volt egy 
egyesületnek sem. Az országos köz
pont vezetősége megtette a szüksé
ges lépéseiket a pénzügyminisztéri
umban a méhészcukor kiutalása 
ügyében.

Ha a cukor engedélyezve lesz, lilé
jében fogjuk értesíteni a tagokat.

3 Ismételve felhívjuk a tagokat, 
hogy saját érdekükben szigorúan 
különböztessék meg a szerkesztősé
get és az egyesületet.

Szerkesztőségre, a- «Méhészetün- 
ket illető cikkek és hirdetések Kór
ház ucca 39. sz. alá küldendők, az 
egyesületet és a tagokat érintő dol
gokban a levelezés Koloman Sopkó 
egy titkárhoz, N. Zámky, Szt. Anna- 
ucca 31. sz. alá küldendők.

Természetes, hogy aki választ akar' 
kapni, mellékeljen válaszlevelezőla
pot, vagy megcímzett és bélyeggel 
ellátott borítékot.

Kérjük a tagokat, vegyék figye
lembe saját érdekükben ezen értesí
tést, mert máskülönben a levelezés 
nem lesz figyelembe véve és nem 
lesz elintézve.

Egyesületi titkár.

Hogyan nevelünk jó anyákat ?
Az 1930. évi sorrend szerint meganyásitott családok közül, 

amelyek akkor kerültek újból anyacserére, mert náluk már 3 
évesnél idősebbek voltak az anyák, az 1931 év tavaszán szám
szerűit 5 család népesség dolgában visszamaradt, a többi ugyan
akkor uj anyát nevelt családoktól. Kutattam és kerestem az okát 
ennek a rendellenességnek, de akkor nem találtam meg. Az elő
zői évi anyacserék után és az azt követő őszi betelelésnél is vala
mennyi rendben volt, mert még a télire benthagy ott mézkészle
tek dolgában egyforma elbánásban részesültek valamennyien. 
Abban a pillanatban csak azt tudtam megállapítani, hogy abból a 
24 családból, amelyeknél az előző évben anyát cseréltem, öt csa
lád a másik 19 családdal szemben nagy hátrányban van, sőt azok
nál visszafejlődés kezdett beállani. Amig a 19 családnak az anyja 
1931 április 24-én 9—10 darab 42X30 centiméter méretű kere
tet foglalt le és ennyi keret volt azoknál tele petével és fiasitás- 
sa), addig az 5 családnál ugyanakkor mindössze 3—4 keretnyí 
volt a fiasitás. Nyilvánvaló volt, hogy a hiba az anyákban van, 
mert népesség dolgában állt még annyira erőben a család, hogy 
ha már 9—10 keretet nem is, de 7—8 keretet okvetlen ápolha
tott volna. Az 1930—31. évre átment télben szokatlanul feltűnő 
sok hulla volt a családoknál, de ez igy volt kismegyeri méhesem
ben az ott betelelt összes családoknál is egyformán, de igy volt. 
itt a környéken is mindenkinél. Addig, amig a 83 család számí
tásból való etetésre nap-nap után fejlődött, az 5 család csak in
kább visszaesett, pedig az akkori időjárás sem volt éppen ked
vezőtlen, mert a mérleges kaptár állandóan kisebb gyarapodó-
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sokat mutatott. Átvizsgálva mégegyszer az 5 visszamaradt csa
ládot, mivel azokat anya tekintetében is kifogástalannak talál
tam, az itt következő műveletet hajtottam végre. Az 5 családból 
kivettem az anyákat azzal a kerettel együtt, amelyen találtam 
őket és egyenként anyanevelőbe helyeztem azokat, kiegészítve 
még minden egyest 2—2 üres kerettel, mert az anyanevelőim 
kaptáraim keretméretének teljesen megfelelői három ilyen keret 
befogadására képesek. Az anyák eltávolítását követő harmadik 
napon, április 27-én, kikerestem az 5 legerősebb családot, és 
azokból kivettem azt a keretet, amelyen az anyát megtaláltam 
és egyenként rostaszövetes ráma közé helyeztem azokat az 
előbb már anyátlanná tett öt csatádhoz- így maradt az anya a 
méhekkel együtt lezárva április 29-ig, amikor eltávolítottam a 
rostaszövetes kereteket és amnt arról napok múltán meggyő
ződtem, mind az ötnél sikerült az anyát kifogástalanul elfogad
tatni. Az igy anyátlanná tett és meganyásitott családokat öröm 
volt nézni, hogy milyen szépen fejlődtek. Az anyátlan törzsekkel 
az általam e célra visszavágott 1 épeken sorra anyát neveltem, sőt 
mire a főhordás javában folyt az akácból, azok meg is terméke- 
nyűitek és az anyák rövidesen hozzáfogtak a petézéshez, de a 
közben jóformán egészen megtelt mézeskeretek lépjein alig volt 
hely a petézésre. Persze ez érthető is, mert az összes meglevő és 
a közben kikelt méh mind felszabadult. Ezek a csáládok a méz- 
ürt igy kétszer is meghordták, bár be nem födték, azonban segí
tettem azon is, mivel az igy kikerült mézeskereteket a mürajok- 
hoz osztottam be. A másodszori elszedés után, hogy az anyáknak 
helyet biztosítsak a petézéshez, a költő'ür összes kereteit azzal a 
kevés Hasítással ami még bent volt, a mézürbe helyeztem. Tekint
ve, hogy a főhordás már végét járta, s igy a mülépes keretek 
kiépítése már bizonytalan lett volna, de mert volt is kiépített lé
peskeretem 58 darab (két darab hiányával), tehát inkább azokat 
raktam be. Meg kell itt jegyeznem, hogy a beadandó keretekből 
36 darab tisztára heresejtből álló építmény volt, olyan, amely
ben még fiasitás nem volt. Ugyanis ezek a keretek az általam 
korábban eladott országos kaptáraim kereteiből lettek átszabva, 
mert különben én mindig mülépet használok. A mü lépek besza- 
básánál hagyni szokott hézag nálam a rendesnél nagyobb, mert 
számitok a mülép esetleges megnyúlására, úgyhogy még mindig 
marad ott akkor is hely a családoknak arra, hogy ott a szüksé
ges heresejteket megépíthessék.

Az 58 kiépített keretet két mülépes kerettel 60 keretre ki
egészítve, a következőképen használtam fel: 36 darab tisztára 
heresejtes keret három család költőmébe került, mig az igy fenn
maradt 22 darab dolgozósejteset és a két müléppel ellátottat a 
másik két családhoz raktam be. Aki azt hiszi és azt gondolja, 
hogy ez kísérletezés céljából történt, téved, én a méhek na
gyobbra való fejlesztésének kísérletén már régen túl voltaiig 
mert olyan kísérleteket, hogy heresejtes 1 épet, vagy a dolgozóké
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nál nagyobb sejtekkel készült mülépeket használjak, már ezelőtt 
25 évvel folytattam, de eredménytelenül. Amidőn abban az idő
ben a heresejtekkel való kísérletezéseim egyáltalán nem sikerül
tek, hogy azokból nagyobb munkásméheket tenyésszek ki, akkor 
a két sejt (már t. i. a here és dolgozó) nagy eltérését úgy akar
tam megoldani, (hátha igy mégis sikerül?), hogy egy olyan ínü- 
lépprést rendeltem Rietsché-nél, amely a kettő' közti különbséget 
áthidalja, vagyis a heresejtnél kisebb, de a dolgozóénál na
gyobb.*) A kísérlet igy sem sikerült, tehát ezúttal sem gondol
tam arra, sőt megvallom, hogy a három család, amelyik a here
sejtes kereteket kapta, ugyancsak megütközve fogadta azt, mert 
amint észrevettem, az anyák 4—5 napra sztrájkba téptek és be
szüntették a petézést, de mert végrel belátták,, hogy itt, nincs ki
út. mégis csak újból petézni kezdtek. Azonban ugyanakkor a dol
gozók is hozzáfogtak a munkához, mert az öblös heresejtek fel
ső részeit a bábok befödésével kapcsolatban elég ügyesen szűkí
tették.

Hogy miért raktam három kaptár köttőürébe a heresejteket, 
arra azzal felelek, mert igy jobbnak tartottam, mintha azokat 
a nem egész tele tisztára dolgozósejtes kerettel keverve rakom 
be. Egyes méhészismerőseim, akik látták és figyelték e művele
tet, nagyobbnak vélték látni a herei éppel ellátott család dolgo
zóit, de mint nekik mondtam s most is állítom, én semmi válto
zást, különösen nagyság tekintetében nem állapítottam meg a 
here- és dolgozósejtekből kibújt méhek között. No de hagyjuk 
ezt és térjünk vissza most az anyanevelőhöz. A körül nyitható öt 
anyanevelőbe helyezett rosszul petéző anyák persze állandóan 
figyelmem és érdeklődésem tárgyát képezték. Ami azt illeti, a 
rendelkezésre álló helyen szépen is fejlődtek, mert az ott bent 
levő anyák minden üres cellát bepetéztek. Különben ez nem volt 
meglepő1, mert hiszen az anyanevelőkben még a fele hely sem 
állt az anyák rendelkezésére, mint korábbi helyükön a kaptár
ban, legfeljebb két keret, mert átlagban egy keret nagyságú felü
letet a méz és a virágpor foglalt le. Az anyanevelőkbe zárt anyák 
közel négy hónapig voltak abban és éppen abban az időben, 
amikor az anyáknak a petézőképességüket legjobban kellett vol
na kifejteniük. A nyár végén (szeptember elején), amikor már a 
betelelést megkezdtem, a közelmúlt időben már betelelt család 
anyátlanságát vettem észre. Úgy látszik, hogy a festés miatt ne
hezteltek meg az anyákra, mivel én azokat az uj anyákat, ame
lyeket abban az évben szoktam nevelni, az őszi elrendezés alkal
mával festem meg. A siró ercls családokon rögtön segítettem,

*) A mülépprés méretére már nem emlékszem, mert régen volt. A 
prést magát pedig báró Ambrózy Bélának adtam kölcsön a wienerneustad- 
ti kiállításról vissza jövet nálam történt látogatása alkalmával. Sőt egy kis 
konyakpároló gépemet is, kölcsön kérte, amelyeket sajnos közbejött halá
la, később pedig a! háború évek és az átalakulási folytért nem bim m  meg
szerezni, mire pedig már a imb. fiának Írtam, arról értesített, hogv nem 
találják azokat.
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még pedig a tartalékolt gyengén petéző anyákból, azzal a gon
dolattal, hogy legfeljebb a tavasszal újból kicserélem azokat, de 
bizony nem volt szükség arra, mert a tavaszi szemlénél az elő
ző évben nem kielégítően petéző anyák olyan tevékenységet fej
tettek ki, hogy az összes családokon tultettek, ami az egész évi 
eredménynél is feltűnőién jelentkezett ennél a három családnál. 
A másik megmaradt két anya máshová került és amint arról az' 
illetőknél érdeklődtem, a legkifogástalanabbul végezték azok is 
munkájukat. Az itt közöltek után tehát azt látjuk, hogy a rendes 
elöregedési időnél korábban nem kielégítően petéző anyák egy 
kis pihentetés után válnak csak igazán rendkívül jól petéző- 
anyákká, ha azok egyébként hibátlanok, mint az a jelen esetben 
is volt.

Páder Ferenc.

IDŐSZERŰ DOLGOK.
A m éhészei mai állapota.

Vizkeletsziget, 1933. aug. 13.
„Égetően süt a kopár, szik sarja, 
tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta."

Az időjárás tiszta tropikus. Az hőmérő 34—36 fokot mutat 
árnyékban. A tarlók kopárak, legfeljebb egy-két csenevész folyan- 
dár kúszik rajta. Tisztesfü nincs. Ha itt-ott tévedésből elő merész
kedett is egy-egy szál, azt a nap heve perzseli, fejlődni nem en
gedi. A méhészet állapota siralmas és reménytelen Az éhrajok 
napirenden vannak. A családoknál nincs élelem, nincs fiasitás. Ha 
hosszú telünk lesz, megint sok méhcsalád fog „megfagyni min
den rendű és rangú kaptárban.

Sok ez évben az új méhész. Jókor. A versenytől egy méhész 
sem tart, de szánakozik mindenki rajtuk. Közgazdasági szempont
ból az ő szereplésük hátrányos, mert szegényedést jelent. A méh 
nem lett több, csak a méhész. A méhcsaládok a gondos, kipró
bált kezekből a kezdőkhöz kerültek. Ezeknek a méheknek nagy
része el fog pusztulni. Megértem én azt, hogy a folyó évben annyi 
méhész nőtt ki a földből. Gazdasági, válság van. Mindenkinek ba
rázdát szánt a homlokára a gond. És ilyenkor látja János bácsi, 
hogy Pista bácsinak egy pár ezer koronát hordtak be tüskés férgei. 
Pedig nem kellett se szántani, se vetni, se kapálni, se trágyázni, 
csak aratni. Beszedni az ingyen Isten áldását, elvinni a portékát, 
amely kapós és könnyen eladható s bezsebelni a pénzt. Mindezt 
ingyen, befektetés nélkül. Az ember leüti a rajt egy frankos ládá-
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ból készült tákolmányba. Ennyiből áll a mesterség. Ősszel azután 
lehet „permetezni". Hát bizony az alkalom csábitó.

Tudjuk, hogy hogy végződött a próbálkozás. Az egyik ilyen 
kezdő, aki a múlt évben telepedett le a közelemben, azt mondotta, 
hogy: „fogadjunk, hogy hamarabb pergetek mint Balogh és na- 
nagyobb termés átlagom lesz." Megnyerte a fogadást. Pergetett. 
A viszonyokhoz mérten sokat pergetett. Sőt többet is pergetett 
volna, de nem jó a Balogh kaptár, mert a fészek nagy, sok benne 
a fiasitás s onnét keretet tudott kiszedni. Az eredményt szintén 
ki lehet találni. Az állományának fele elpusztult. De azért nem 
etet. Majd ád az Isten esőt, lesz tisztesfü s még rajok is lesznek. 
Hát lesznek, de nem sok öröme telik majd benne. Lesznek, sőt 
vannak is már. Éhrajok.

Ezekből a János bácsikból lesznek a méhészet legelkesere- 
dettebb ellenségei. Ne hagyjuk őket elveszni. Világosítsuk fel őket, 
hogy nem elég méheket megvenni, hanem tanulni és tudni kell. 
Olvassanak szakkönyveket, minden körülmények között lépjenek 
be a legközelebbi méhészegyesületbe. Ott jóindulattal és szeretettel 
vezetik őket, szaklapot, adómentes cukrot kapnak.

*
Sőtér szerint a rossz évek is szükségesek, mert nagyon tanul

ságosak. Ez bizony igaz. A hiba csak ott van, hogy a tandíj meg
lehetősen drága. A galántai méhtelepemen április óta megszakítás 
nélkül etetek. Vándoroltam is — eredménytelenül, de nem igyen. 
A vándorméhészetet sohasem taksáltam túl sokra, ma sem taksá
lom. Nem állítom, hogy helyes a nézetem, sőt tudom, hogy túlo
zok, de a nézetem megmaradt, sőt erősbödőtt.

A vizkeletszigeti telepemen a méhcsaládok tavasszal, mikor 
a telelőből kikerültek, olyanok voltak mint a sár. Csak úgy gör
nyedtek az emberek a súly alatt, mikor kihurcolták. A mérlegen 
közepes család állott. A sulyemelkedés az akác alatt 18.40 kg. 
volt. Egyes családoknál szépen volt méz a mézkamarában. Hozzá 
se nyúltam. Nyugodt voltam. A napokban tartottam meg az álta
lános revíziót (aug. 12-én.) Nem csak néztem, de láttam is.

Ez a revízió nagyon tanulságos volt nekem. Megerősített a 
régóta vallott nézetemben. A méhcsaládok életberendezése a terem
tés oly remeke, amelybe a kontár emberi kéz büntetlenül nem 
avatkozhatik be. Az anyanevelés, fajtenyésztés, méhnemesités, a 
szakemberek legkiválóbbjai kezébe való. Semmi esetre sem való a 
termelő méhész kezébe.

Elmondom mit láttam. Találtam méhcsaládot tele fészekkel 
és tele mézkamarával és találtam éppen az ellenkezőjét — egy 
csepp élelem nélkül s köztük azután mindenfélét. Nem volt nehéz 
megállapítani, hogy az öreg anyás családok voltak a mézesek s a 
fiatal anyás családok kerültek a népkonyhára. Hányszor olvassuk 
pedig szaklapjainkban, hogy kétéves anyánál öregebbet ne tűrjünk 
meg. És ime, most a természet maga mutatja meg, hogy nem 
tüzrevaló minden öreg.



1933. szeptember MÉHÉSZETÜNK 189

Az etetés kapcsán mindenfelé elementáris erővel tört ki a 
rablás. Nem raboltak és nem rabolnak ott, ahol mindjárt a nagy
böjt kezdetén etették a méheket. Csúnya tulajdonság a rablás a 
méheknél. És ha az ember mélyebben gondolkozik, belátja, hogy 
a természet minden intézkedése bölcs és célszerű. A rablás nem 
hiábavaló. Tegyük fel, hogy van 10 életképtelen méhcsalád. Ha 
ezek összemarakodnak s kettő elveszi a gyöngyébb 8 vagyonát, 
életképes lesz. így gondoskodik a természet a faj fennmaradásáról.

Lapunk olvasóit nem kell arra kioktatnom, hogy mit tegye
nek. Csak azt tanácsolom, inkább legyenek bőkezűek, mint fös
vények. Fizettek már a méhek nekünk. Ha egyszer megfordult a 
kocka, álljunk a helyzet magaslatán. Ne legyünk kicsinyesek.

bármely mennyiségben átvesz az Érsekujvári Méhészegyesüle 
mézértékesitési osztálya (Nővé Zánikv, Fő-u. 18.) Mézárak 

nagyban azonnali kifizetés mellet 9 50 Ke, letétméz 10'— Ke.

Méhészkedésí rendszerem
Sajnos, még nagyon messze vagyunk attól, hogy méhlege- 

lőnk függetlenül az időjárási viszonyoktól, állandó terítéket 
nyújtana méheinknek. Nincs az az eldorádónk, mint ameriká
nak, ahol a práriek kiapadhatlan mézforrást nyújtanak, ahol 
egy méhcsalád az év folyamán 250 kg. mézet is be tud gyűjteni.

Ott bizony Langstrothnak gondot okozott a dús méhlege
lő kihasználása és nagyon megérthetővé vált nagy ürtartalmú 
rakedókaptárjának a viszonyokhoz mért megalkotása. Bezzeg 
nem igy van nálunk.

Harmincnégy éves méhészkedésem ideje alatt kétszer volt 
igen jó mézelői évem, 40.5 és 45.5 kilogrammos átlageredmény
nyel, az 1901. és 1925. években, tiz további évben közepes és 
huszonkét évben gyenge hordási eredménnyel. Ha ilyen hordási 
viszonyok közt Langstrothot követtem volna kaptártipusával, 
akkor sok évben ért volna érzékeny csalódás, mint azokat, akik 
nagyobb haszonra számítva, itt is meghonosították a nagykere
tes kaptártipust. Nem, Uraim engem sohasem csábítottak 
Langstroth sikerei, az én szemeim előtt mindig a busz gyenge- 
hordásu év lebegett, mely próbára.tette a méhészt. Szerencsémre 
hogy igy gondolkoztam, mert csak igy sikerülhetett megúsz
nom azt a huszonkét évet is veszteség nélkül. Ha ezekben az 
években nem is voltak jó bevételeim, de büszkén mondhatom, 
hogy méhészetemre egy évben sem fizettem rá.

Ha kérdik Önök, hogy miképen értem ezt el, feleletem igen 
egyszerű: soha nem követeltem méheimtől lehetetlent. Az a hu-
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szónkét rossz év tanított meg engem móhészkedni, ezek tanítot
tak arra, hogy keretméretemmel az itteni viszonyokhoz képest 
ne szertelenkedjek, hanem maradjak meg a közepes nagyságú 
keretméretnél. Alább majd beigazolom álláspontom helyességét 
s azt is, hogy miért nem volt egy évben sem veszteségem. 
(Illusztris szerzőnk eleinte Újpesten és Rákospalotán, majd az 
összomlás óta ősi pátriáján Gutoron, a Csallóközben mé'hészke- 
dik. Szerk.)

Most egyelőre maradjunk a nyári munkánál. Vegyük az 
egyik rossz esztendeit. Abban az évben elfagyott a gyümölcsvi
rág, rosszul mézelt az akác. A serkentő etetés, melyet az akác
virágzásig folytattam, méheimet meglehetős erőben tartotta és 
lett volna munkás nagyobb hordásra is, de sajnos az akác igen 
szűkén adta nektárját s teljesen elfogyott mézkészlet 
pótlása után alig maradt pergetésre egy-két keret családonként. 
A rét és erdő alig hogy a napi fogyasztást pótolta, mig végre a 
tarlóvirág megkönyörült méheimen s valamivel jobb terítéket 
adott úgy, hogy szeptemberben 12 keret mézzel való betelelés 
után maradt még 3—4 keret fölösleg. Egy keretet egy kilóval 
számítva, összes mézfeleslegem nem tett ki többet családonként 
5 kilogrammnál, de felesleg volt. Ha leszámítom ebből a serken
tő etetésre felhasznált családonkénti 1.8 kg. menyiséget és 
ugyanennyi cukrot, még mindig maradt munkadijra felesleg.

Ebben az évben őszi serkentő etetést nem kellett alkalmaz
nom, mert a nyár nemi volt aszályos, igy más munka nem volt a 
méhekkel, mint azoknak figyelemmeltartása a rendes petézést il
letőleg és a rendben nem levő családokon való segítés anyaböl
csők, fiasitás, vagy melléhelyezett rajok, vagy mürajok által, 
esetleg egyesítés utján.

Megjegyzem, hogy gyenge családokkal nem szeretek kísér
letezni, mert azok a méhállomány veszedelmét szokták okozni 
úgy a rablás előidézésével, mint esetleges betegségükkel.

Más munka ezekkel a családokkal nem lévén, bevárjuk az 
őszi mézszüretet, mely alkalommal egyidejűleg megcsinálom a 
betelelést.

(Folytatása következik.)
Szmrtnik János.

____ — -  a.a. — —B •  Mert az egyesület megfizette a
« „Mézesreceptek“ nyomda

költségét, bizva abban a reményben, hogy Te is kifizeted azt {ja 
csekély 3 Ke 50 fillért. — Postafordultával kérünk, fizesd ki 
hát hátralékodat, mert a felszólitásnál a költségeket hozzá
számítva, többe fog kerülni. Pénztár.
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E gye sü le ti é le i________ Ü l

M é h é sz g y ü lé s
Taksonyban

1933. július 16-án tartotta a galán- 
tai társegyesület vándor gyűlését 
Taksonyban, hol a központ kikül
döttje mondotta el — a tőle meg
szokott közvetlenséggel — tapaszta
lataiból azokat a részeket, amelyek 
a méhészeket legközvetlenebbül érin
tik.

Elnöklő Balogh Bálint 'üdvözli a 
megjelent tagokat, valamint a meg
jelent egylet vezetőket — az érsek- 
újvári elnök Horváth János , Diósy 
József alelnöki, valamint a ^Méhésze
tünk* szerkesztőjét, továbbá Krom- 
mel József vágsellyei elnök és Zále- 
zsák József pénztárnokot. —■ Felkér
te Székely Vilmos központi kiküldöt
tet, hogy a méhész-tanulmányutról 
ismertesse azokat a dolgokat, ame
lyek a méhészeket érdeklik s belőle 
tanulhatnak is.

Bevezetésében bemutatja Németor
szág, Morva és Stájerország fejlett 
méhészetét, melynek idáig jutását az 
eredményezte, hogy a fenti méhé
szek éppen ellenkezőleg a miénkkel, 
előbb megtanulják a méhek termé
szetrajzát elméletből és azután sze
reznek be méiheket a méhészkedés
hez.

A körúton meglátogatták az erlan
geni mintaméhészetet és resztvettek 
a nagy méhészmester Szklenárnál egy 
anya név élői kurzusán.

Érdekes jelenség volt magában az 
a dolog is, hogy egész Német, Ba
jor és Würtenbergben minden
felé egyenlő típusú kaptáruk voltak. 
Ellenkezőleg nálunk. Itt ahány mé
hész, annyi kaptár. Mind-mind törek
szik a jobb után. (Ez nem volna baj, 
ha ezek a különféle típusú kaiptárak- 
kal méhészkedő méhészek tapaszta
lataikat közzé tennék. A hozzáértők 
a jótulajdooságoik összevetésével 
szerkeszthetnének egy minden vitát 
feleslegessé tevő uj kaptárt. Egysze
rűt, de jót!

De a fent említett helyeken a hely
zet más. Község, járás, megye, ál
lam mind-mind azon van, hogy ami 
jó, azt hathatósan támogatja. Tuda
tában van annak,, hogy a tökéletes 
munka megfelelő haszna által a pol

gárok vagyonosodását s ezzel az ál
lam anyagi pilléreinek megerőscldi- 
se a legnagyobb haszon.

Az erlangeni méhészetben 240 csa
lád van. Ez nefn mind mézelő, 
kísérleti családok is vannak köztük.

A móhészkedás vándorlási alapra 
van fektetve. A kaptáraik Zander- 
félék 40X20 belső világossággal. 
Rosta-szövet helyett viaszkos vászon
nal vannak fedve. A családok keze
lésénél, hogy a szúrást és a családok 
felzúdulását megakadályozzák 5%-os 
karbolsavas ruhával takarják be a 
kaptárt és csak ott marad szabadon, 
ahol a méhész (dolgozik vele. A kap- 
tárakba elhelyezett keretek 10 mm. 
vastag s 25 mm. szélesek; a táv- 
szöget 8—9 rr.m-es széles távhüvely 
helyettesíti. Hizlalt kereteket nem 
használnak.

Füstöt igen ritkán használnak, ha
nem bőséges vizpermetet, úgy hogy 
valósággal megfürdetik a méh eket.

Mülépet nem készít a méhész, azt 
úgy veszi.

Az erlangeni méhészviszonyok 
majdnem teljesen egyeznek a mieink
kel.

A betegségek elleni védekezésre a 
Zander által eddig bevált módot, a 
3 évenkénti kereteserét kultiválják. 
Évente 1/s-át elveszik s teljes mü
lépet kiépíttetik -a családdal. Bebizo
nyosodott az, hogy ez a legbiztosabb 
mód a «Nosema« elleni védekezésben, 
minden méhész méh áll o Hiányán ak
'Is-át fajtenyésztésre, anyanevelésre 
használja s inkább a kereskedelmi 
méhészkédiést űzik. Az anyanevelésük 
teljesen különbözik a miénktől. 1 ke
retes anyanevelőik vannak.

Az anyát teljesen uj lépre teszik. 
Ezzel is az óvatosságukat árulják el, 
nem akarják, hogy méhészetükben 
bármiféle betegség felüsse a fejét.

Az anyanevelés komplikált és költ
séges éppen ezért ajánlja Zander, 
senki ne fogjon ehhez, ha előbb kur
zust nem végzett valaki. 800 anya ne
veiéhez 18 család 1200 kg cukor 
használódik fel.

A szivóka-megnagyobbodást el le
het érni, de az 3—4 év után vissza
fejlődik. A kaptárpárosodás mese. 
Lehet ugyan,hogy kényszer utján be- 
párzik az anya, de azt tapasztalták, 
hogy kevés dolgozót s több herét 
petézett. Lander kísérletezett az anya 
petézőképességét illetőleg, amely sze



192 MÉHÉSZETÜNK 1933. július—aug.

rint az anya maximum 1200 petét rak 
le a legnagyobb 'hordásidőben átlag. 
(Ezt Balogh 'könyvében már rég ki
fejtette.) A keretekben az anya peté- 
zése a legtökéletesebb. Ez pedig a 
bőséges s jó mézlegelő teszi, ami ná
lunk is elérhető volna, ha egyszer 
már teljes megértéssel kezelnék a 
méhészetet.

A tanulságos előadásnak igazi 
haszna akikor volna, (ha az előadó a 
látottakat gyakorlatilag is szemlél
tetné Így azután a méhészet széles 
körben tökéletesebb és tökéletesebb 
lenne. Ez utóbbit beígérte az előadó.

Jelenlevő.

— K a p t á r í e d ö  a n y a g .  Méhész
társak sokszor fordul ak hozzánk azzal, 
hogy jó fedőanyagot szeretnének sze
rezni kaptáraikra Freund Benő Nővé 
Zámky főtéri üzletében kapható, 
vágva 7 Ke, 10 ni2 vételénél m2-ként 
6 50 Ke árban beszerezhető.

Kérdés ?
„Mennyiben váltak be mi vidékünkön 

j a „Kuntsch“-féle kaptárak, ha nem, mi 
a hátrányuk? Stefan Markovié Trencín.

a

Műlépprés
olcsón, cm2-ként 8 fillér árban, bármilyen kaptárméretre 
beszerezhető Morovié Andrásnál, Deákovce okr. Safa.

Műlép,
a világhírű „Lomaki“-féle mülép-présen. Garancia le
véllel ellátva 1 kg. 22 korona, nagyobb rendelésnél 

kérjen külön árajánlatot. Dr. Humenuk Leonid. Svafavíb

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műSép
nagy raktára : R ITTIN G E R  FERENC, Lucenec-Losonc, 
M asaryk u. 4. — Á rjegyzék kívánatra ingyen!

Méhészek!
Törvényileg védett, bordázott kivitelű, erősen ónozott 
lemezből készített, 50 kg. tartalmú MÉZESBÖDÖNÖKET 
a legolcsóbban beszerezhetnek a készítőnél. — Cim : 
PRACHÁR JÓZSEF bádogos Sahy. 3x

A Sáp megtartója előfizetőnek tekintetik.
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos szlovák

TSm  „ S l o v e n s k y  V c e l 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’— Kcs. Amerikába 1'— dollár. Megrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a Méhészetünk utján.

„TCa\ác*04tqi~ 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 orgona kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pásztoréba, 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 
pásztormíse" ára 25 Ke és a portó. Megrendelhell a szerzőnél: PO GÁN Y  

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, müléppréseket, füstölőket, továbbá mülép 
garantált eredeti méh-viaszból. — Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET
A legolcsóbb és legtar
talmasabb szaklap. Elő
fizetési ára 1929. évre 
32 Ke. Mutátvány szá- 
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. —

ÁLLANDÓ
RAKTÁRON TARTOK

M Ű L É P E T
bármily m ennyiség
ben. — Rendelésre 
utánvétellel küldök 
25 koronás árban.

PECHARTZ FERENC
nyugalm azott intéző 
N ő v é  Z á m ky,
Jeruzsálem ucca22 .

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

a Senta és vidéke s, több méhészkör
nek hivatalos í' „..pentán SHS (Bács
ka) Ősz S£, miéi ismert nevű
méhész szer ’M, jelenik meg.

Előfizetése egy evre 32 '—^ K c s , 
mely összeg a  „M éhészetünk" 

utján eszközölhető.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Senta SHS (Bácska) 
Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

„MÉH" a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap
tárral együtt Csehszlovákiában 30-—  
Ké, 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.

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

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárott.


