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Évre 24.— K. Még 
ma rendelje meg! Ha

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

f ö á í U i t ~

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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nek életében istentől adott adomány. Nem térhetünk napirendre 
e szám bejelentése után anélkül, hogy az őszinte szeretet szavá
val ne köszöntsük azt, aki betöltötte ezt az életévet. Ez pedig a 
méhészek kedvence, Balogh Bálint, országos hirii méhész!

Hogy ki ö, azt legszebben jellemzi munkája, amely a méhé
szek nagy százalékának kezében forog s nagy haszonnal használ
ják. Ott kísérleteinek nagyszerű koronája a «Balogh-kaptár«. 
Sok-sok évi szorgalmas kutatás eredménye. Milyen sok ellensége 
volt. Ma akármerre megyünk, mindenfelé az Ő általa szerkesztett 
kaptárral találkozunk. Ez bizonyítja legjobban azt, hogy tudása, 
munkája mindig kereste a módot, alkalmat arra, hogy a méhé
szet szebb jövőjét minél közelebb hozza a küzdő emberi élet
hez. Nem mehet el tőle senki, aki nála megfordul, hogy tudásá
val helyes irányba ne vezesse a méhészt.

Lapunk, amelynek belső munkatársa, hogy igy fejezzem ki 
«lelke« a méhészek összessége nevében köszönti őt. Adjon az Is
ten erőt, kitartást, egészséget hosszantartót, hogy tudásával le
hessen vezetője a méhészeknek. Legyen meggyőződve, hogy a 
szeretet, mely őt körülveszi, a legőszintébb, legtisztább!

Arra kérjük, továbbra is azzal a szeretettel legyen velünk, 
amilyen szeretettel vesszük mi Őt körül.

SZERKESZTŐSÉG.
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A méhcsalád telelése
Nem a méhésznek a méhcsaládok körüli s a méhészetben 

végzendő teendőkről szólok most, hanem arról, hogy milyen fel
tételek mellett s milyen külső és 'belső körülmények között telel 
át a méhcsalád.

A méhcsaládok betelelését a méhész mestermüvének szokták 
nevezni egyesek, talán a régi iskola hívei között valamennyien; 
az új, iskola hívei azt tartják, hogy a méhcsalád rendes körülmé
nyek között «bete 1 e 1 i« magát jobban, mint ha a méhész végezné 
el azt. Azt azonban senki sem vonja kétségbe, az uj iskola hívei 
közül sem, hogy szükséges rendkívüli körülmények észlelése ese
tén avagy 'pedig ellenőrzés céljából ősszel a méhcsaládok fészké
nek a gyakorlat szerinti elrendezése, tehát a betelelés, mivel ez
után a «mestermü« is kissé lefokozódik, mint ahogyan nagyon 
sok méhész mesterfogást le is kell fokoznunk ebben a «termé- 
szetes«-ségre törekvő mai világban.

Megállapíthatjuk tehát mindenesetre azt, hogy: nem csupán 
az emberi beavatkozás, a helyes vagy helytelen 'be telelés tői függ 
a méhcsaládok áttelelése, hanem sok egyéb körülmény határozza 
azt meg.

Ezen körülményeket igyekszem jelen alkalommal taglalni, 
s összegezni, azon méh ész társak részére, akik segíthetnek a tele
lésbe induló családjaikon valamicskét.

A méhcsalád telefclképességére nézve első és legfontosabb 
feltétel az anyasági állapot rendes volta; nem azt mondom ezzel, 
mintha öreg, kimerült, hibás szervezetű, avagy terméketlen anyá
val, feltéve, ha azok megmaradnak télvégéig, nem telelnek át a 
méhcsaládok, hanem ezen megállapításom arra vonatkozik, hogy 
csak anyával képesek áttelelni a méhek, vagyis ha meg van kö
zöttük az összefoglaló, egybetartó szerv. Az álanyát erre képte
lennek tartom, mert hiszen az álanyás állapottal nincsenek össze
tartva a méhek, tapasztalhatjuk ugyanis, hogy az álanyás csalá
dok annak költéséből lépten-nyomon igyekeznek anyát nevelni. 
Azután az ilyen család sohasem nyugodt, már pedig egy másik 
feltétel az átöleléshez a nyugodtság. A nyugodt család ugyanis 
kevesebbet fogyaszt és ezáltal nem következik be oly korán az 
iiritkezés szükségessége, mint a nyugtalan, többet fogyasztó nép
nél. Ennek viszont a háttere, ha nem üritkezhetnek a rendes idő
ben, tél vége felé a rendes .módon, akkor előáll a vérhas, hasme
nés, és végeredmény: a nagymérvű méhpusztulás, a legyengülés 
és ellentálló-kéipesség teljes megszűnése.

A második főfeltétele az elégséges és egészséges táplálék a 
méh családok áttelelésének.

E tételnél már matematikai pontossággal számíthatunk ne
vezetesen: az elméleti megállapítások szerint egy méh a méz
gyomrában annyi táplálékot fogad be, amennyire egy hétre ele-
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gendő a szervezeténeik. Ez 61.35 miligramot tesz ki, tehát vég
telen csekély mennyiséget. Igaz ugyan, hogy ilyenkor 'se'm táppé
pet, sem viaszt nem képes kitermelni, igy ez csupán a szervezeté
nek fenntartásához elégséges; tehát ez csak pl. szállításkor van 
igy, amikor is még meleget sem kell nekik fejleszteniöik, télen 
azonban ez nem helytálló, mert a szervezetük fenntartásán kivüí 
az egyedeknek legfontosabb feladatuk a hő fokozott kitermelé
se, ami viszont tetemesebb táplálék felvételéből és feldolgozásá
ból keletkezhetik. Ilyenkor tehát a mennyiség csak 3—4 napra 
volna elégséges! A mérlegen álló méhcsaládoknál — az évenként 
szerzett napi mérlegelésekből tudjuk, hogy — december, január 
és február hónapokban a napi fogyasztás alig tesz ki családon
ként 6—8 dekagrammot: tehát 60—80 ezer miligrammot; a te
lelő méhcsaládból tehát másodnaponta mintegy 4—5 ezernek kell 
táplálkoznia, mig a többiek addig az előzőleg felvett táplálék 
nagy részéből hőt termelnek ki, ha mostan egy 10—15 ezer fői
ből álló telelő családot veszünk fel, akkor napi 2000—2500 táp
lálék felvevő méhhel kiad napi 6 dekagramm egyenlő 60.000 
miligrammot a fogyasztás. Ez a legkritikusabb három hónapban 
5.5 kg.-ot ad eredményül, mely táplálék-mennyiség tényleg szük
séges a gyakorlati megfigyelések szerint is! Van ugyan eset,, 
hogy egy gyengébb család 1.5—2 kg.-nyi mézzel is áttelel. Vi
szont nem egyszer előlfordult, hogy egy nettó 7 kg. mézzel be
telelt család élelem hiányában elpusztult már január végére. 
Mindezek azonban nem zárják ki azt, hogy ennyi, t. i. 5.5 kg. 
táplálék közepes erős családnak feltétlen szükséges a téli hóna
pokra!

Ennek a táplálék mennyiségnek azonban elsőrangúnak kell 
lenni, vagyis cseppfolyós, tiszta virágméznek; a jegeces mézből 
több kell, a tiszta cukorból azonban kevesebb, de csak látszólag, 
mert ha a cukrot 100% vízzel hígítjuk fel, akkor a mézre emlé
keztető sűrűségű és cukortartalmú massza a tiszta cukor kétsze
resére rúg. A cukorlepényből elegendő 2—2.5 kg.-nyi, de mivel 
ez tiszta cukor, úgy végeredményben ott vagyunk a kívánt 
mennyiségű méznél, illetve az 1 +  1 cukoroldatnál!

Á mézen kívüli táplálékoknál számításba kell vennünk azt 
a hátrányt, hogy azok a családok, amelyek nem mézen teleltek, 
sokkal gyegébbek lesznek amazoknál, tavasz legelején pedig 
édeskés langyos vízzel itatnunk kell őket, hogy a fiasitás meg
induljon. Ha viszont nem helyes módon készített, nem elég ko
rán beadott cukoroldattal indultak a télnek a méhcsaládok, ak
kor a vérhas rendszerint bekövetkezik s a táplálék bejegecese- 
dése, esetleg megsavanyodása feltétlen beáll.

A gyümölcs és a répaszörpökkel telelő méhcsaládok még 
rosszabb állapotba jutnak a cukoroldattal telelőknél, ami azt 
mutatja, hogy ez a telelési mód a legutolsó helyen áll, tehát 
csak végső esetben szabad ehhez folyamodnunk. Mivel azonban 
ez a mód oíy nehézkesen vihető keresztül, különösen nagyobb
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állománynál, ezért ezt csak kísérletképpen a hinni nem akarók
nál találjuk föl, s igy ezt a rendes teleltetésnél számításba alig 
vehetjük.

Ha tehát nem mézet, hanem kémiai összetételben kevesebb 
tartalmú hőfejlesztő anyagot tartalmazó táplálékot használnak 
fel a méhek, pl. tiszta nád-cukrot, akkor mennyiségileg többet 
kell fogyasztaniok a szükséges meleg előállításához s a szerve
zetüknek is nagyobb munkát kell kifejleszteni, s igy hamarább 
tönkre mennek. Itt bebizonyosodik az a közönséges életbői vett 
tapasztalat, amit a kőszénnel való fűtésnél szerezhetünk A szó 
léziai porosz fekete szénből kevesebb mennyiséget kell eléget
nünk, mint a hazai szénfélékből s mégis mondhatni, melegebb 
lesz és kevesebb salak marad vissza, mint a hazai szenekből, 
amelyek nagyobb mennyiségből sem képesek oly meleget adni,

Horváth János méhészete, Nővé Zámky.

mint a kisebb mennyiségű porosz szén, mert kevesebb a kalória 
fejlesztő képességük. A méz tehát megfelel a porosz szénnek, a 
nád-cukor oldat pedig a hazai szénnek. Egész pontosan azon
ban még sem áll e tétel, hiszen akkor azt mondhatnánk, hogy 
több cukrot fogyasztanak, mint mézet, pedig a valóságban csak 
annyi áll, hogy nincs oly meleg a fészekben, mintha mézen te
lelnek a családok, amiért is amazok többet szenvednek a hideg
ben. Ha viszont mégis a több táplálék felvétele szükséges, akkor 
jön elő a vérhas és ennek következménye, mert a szervezetüket
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is jobban igénybe vette a több fogyasztás és ugyannyi idő alatt 
több lett a salak is!

Ehhez kapcsolódik azután a harmadik feltétele a méhcsalá
dok áttelelésének, nevezetesen a fiatal, ép szőrözetii és ép belső 
szervii méhek nagy tömege. Azok a méhek, amelyek sok belső 
munkát végeztek, a Hasításhoz szükséges táppép előállítását táp
anyag átdolgozás, viasz kitermelés, azonkívül pedig sók külső 
munkát, gyűjtést nem képesek már oly intenzív hőkitermelésre. 
Ezeknél tehát még az is előáll, hogy nem teljesen megemészted 
anyag raktározódik ie végbelükben, ami könnyebben romlm s 
béibajnak lehet az előidézője n mi k jele a vérnasban, hasme
nésben mutatkozik!

Ezeken az eddig elmondott feltéíe'eken kívül nem kevésbbé 
fontosak még a már említett nyugalmon kívül a népesség szá
ma, a lépek minősége, a lakások milyensége és a telelő hely!
Vegyük tehát sorba ezen feltételeket is, és pedig először a né
pesség számát!

Beszélünk a gyakorlati méhészetben anyanevelő családok 
kiteleltetéséről, melyeknek száma alig rúg 1—2000-re, s ugyan
akkor azt mondjuk, hogy minél erősebb, népesebb családokat 
teleltessünk be, esetleg 2—3 gyöngébb család egyesítéséből csi
náljunk egv népes családot. Ha tehát az abszolút gyönge, kevés 
népii anyanevelő törzseket átteleltethetjük, akkor miért kell a 
gyöngébb, kevesebb népiteket egyesíteni az átteleltetéshez, kér
dezhetik teljes joggal a méhésztársak? Hát azért kérem, mert 
az anyanevelő törzseknél nagyobbára mind fiatal, tehát épebb 
szervezetüek, kevésbé kimerültek a méhek, mig emezeknél, ezt 
nem lehet elmondanunk. Azok kis térre szorítva, elégséges és 
egészséges táplálékkal ellátva tél végéig kitartanak s azután 
vagv felhasználjuk i"két, vagy pedig meghagyjuk, de akkor fel
erősítjük, más erős családoktól elvett Hasítással. Ha pedig csu
pa gyönge családokat nagy kínnal és még nagyobb rizikóval 
beteleltünk, tavasz elején, honnan, miből erősitgetjiik fel őket. 
Avagy egyforma gyöngének hagyjuk az egész állományunkat, 
melyektől azután szép dolog, ha főihordásra magukhoz jönnek, 
de — egyéb semmit sem kívánhatunk.

Itt van tehát a gazdaságosság kérdése. Kevés számú, de 
munkaképes, és nagy számú, de nem termelő képes állomány. 
Hanem hát a dolog végére járva, ott vagyunk, hogy átteleltet
hető 1—2 ezernyi főből álló család is, (kevesebb már nemj, de 
ez a tavasszal nem életképes. Viszont 8— 10 ezernyi főből álló 
család áttelelve a főhordásig fokozatosan felerősödhetik magá
tól is, termelőképes törzszsé. Végeredményben a népesség számá
val arányos tágasnak, nagynak kell lenni a fészeknek, vagyis

| y | X _ A A  bármely mennyiségben átvesz az Érsekujvári Méhészegyesüle 
mézértékesitési osztálya (Nővé Zámky, Fő-u. 18.) Mézárak 

nagyban azonnali kifizetés mellett 10—  Ké, letétmé? 10-50 Ké.
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1—2 ezernyi főiből álló családnak oly nagy területet :kell hagy
nunk, mint az általuk elfoglalt terület kétszerese, amely összte
rületnek legalább egyharmad részében méz van. Már most men- 
tői nagyobb a népesség, annál nagyobb helyre van szükség, s 
ebből a mézterületnek egyharmad részben kell telelés előtt 
meglenni.

A lépek minősége szintén igen fontos tényező az áttelelés- 
nél.

Rendesen beépített, barna szinü, úgynevezett öreg lépeken 
jobban, könnyebben telel át a család, mert ez melegtartóbb; a 
szüzlépek, melyekből fiasitás nem kelt még ki, szárazabbak, de 
éppen ezért kevésbbé oly melegtartók is. A félig épített mülé- 
pek viszont egyáltalán nem alkalmasak az áttelelésre és pedig
len azért nem, mert a beléjük helyezett táplálék hamar kifogy' 
és akkor igen nagy területen kell átvonulniuk a méheknek, mi 
által a leginségesebb időben aránytalanul nagyobb teret kell 
füteniök, amelyre szintén képtelenek, s így elpusztulnak. Ez az 
eset bekövetkezhetik akkor is, ha ilyenekkel van tagolva a te
lelői fészek és általában, ha az még teljesen kiépittetlen, üres 
lépőkkel tagozódik. Ezzel az esettel egy elbírálás alá tartoznak 
a teli virágporos lépek is, melyek szintén akadályozzák a telelő- 
csomó rendes vonulását.

(Folytatjuk.)

Göndöcs Benedek
1933. május 14-én leplezték le G ö n d ö c s  Benedeknek 

szobrát Békésgyulán, ahol hosszú ideig, mint apát-plébános te
vékenykedett. Bár Göndöcs neve minden gyakorlati méhész 
előtt ismeretes, mégis szükségesnek tartjuk, főképpen a kezdő 
méhészek miatt a «jó apát úr« életrajzát olvasóinkkal ismer
tetni.

Göndöcs Benedek 1823-ban született. Minden hasznos és 
üdvös dolognak lelkes pártolója és főleg a szegények érdekei
nek buzgó előmozdítója volt, főképen pedig a méhészet mellett 
kardoskodott, éppen a szegényebb néposztály érdekében. Nem 
is volt abban az időben az országban, aki olyan népszerűségnek 
és szeretetnek örvendtt volna, mint ő. 1874-ben Brozik Károly
ival együtt megalapította a Békésmegyei Méhészegyesületet. 
Résztvett az OMMiE. megalakításában, melynek először alelnö- 
ke, később pedig elnöke lett. Ebben a minőségében azután ki
apadhatatlan volt jótéteményekben; segített ott, ahol annak 
szükségét látta. Az egyesületet elhalmozta jótéteményeivel és 
ezáltal nevét az egyesületben felejthetetlenné tette. A méhészeti 
kiállításokon, mint méhesgazda is résztvett, igy 1882-ben Bu
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dapesten, majd pedig Békésgyulán, ahol általános feltűnést kel
tett.

1884-ben működési köre kibővült, mert országgyűlési kép
viselővé választotta őt Gyula városa. A költségvetési viták fo
lyamán a kép viselőházban a méhészet ügyét többször szóba- 
hozta. Ő maga irodalmi tevékenységet nem fejtett ki, mert 
szakmunkát nem irt: ezzel szemben, annál inkább foglalkozott 
a méhészettel gyakorlatilag. A kaptárkérdéssel behatóan foglal
kozott és az őáltala készített lapozó kaiptárak az ő idejében na
gyon elterjedettek voltak, sok száz darabot ő maga teljesen in
gyen osztogatott szét a szegénysorunknak.

Göndöcs 1888-ban lemondott elnöki tisztségeiről, visszavo
nult a politikától és a méhészettől is egyedül papi hivatásának 

■és híveinek szentelte további életét. Áldott jószivü atyja volt 
híveinek, 1894. január 26-án bekövetkezett haláláig. Halálát nem
csak kerülete, de az egész magyar méhészet mélyen meggyá-. 
szólta, mert igaz barátja volt és jótevője volt a magyar népnek.

Göndöcs az első magyar méhész Magyarországban, aki 
szobrot kapott. Nem kétes, hogy méhész mivolta nagyrészben 
hozzájárult ahhoz, hogy európai hirre tett szert és Magyaror
szágban oly tekintélyt szerzett, hogy sok évtizeddel halála után 
városa emlékét szoborral örökítette meg.

A tartaléklépek megőrzéséről
Minden gyakorlottabb méhész tudja, hogy kellő számú tar

taléklép nélkül eredményes méhészkedésről szó sem lehet s 
ezért igyekszik is lépkészletét annak ellenségei ellen megfelelő 
módon megvédeni. A méhész ezen védekező munkásságának ki 
kell terjednie az egész naptári évre, mert mig tavasztól késő 
őszig a viaszmoly pusztítása igényel intenzív munkásságot, ad
dig a télen át az egerek ellen kényszerül a méhész lépkészletét 
védelmezni. A viaszmoly álcája, hernyója pusztító tevékenysé
gének elkerülése céljából a tartalék 1 épkészletet legtanácsosabb 
egy a méhesben vagy dolgozószobában felállított, résektől, re
pedésektől mentes tápszekrényben elhelyezni s a lépkészletét ab
ban 2—3 hetenként alaposan lekénezni.

Kisebb méhészetekben a tartaléklépek megőrzésére az üres 
kaptának is megfelelőek, de ezekben a lépek csak azon esetben 
kénezhetők, ha a kaptárak különállók, egyesek, mert ha össze
tett, vagyis többes a kaptár s annak valamelyik rekeszében méh
család honolna, a kéngőzök a lépeket magábafoglaló rekeszből 
áthúzódhatnak a méhcsaládhoz s azt megölhetnék. Ha tehát a 
lépek eltartására csak egy részben benépesített összetett kaptár 
állana rendelkezésünkre, a lépek időközönkénti kénezését vala-
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mely jól záródó ládában, üres hordóban kellene eszközölnünk s 
abból a lépeket, hogy azokat a kéngőzök alaposan átjárhassák, 
csak egy nap elteltével kivenni, illetve a kaptárba függeszteni.

Mondanom sem kellene talán, hogy a lép'szekrény ajtaja a 
kénezés után is állandóan zárva tartandó, mert különben a viasz
moly lepkéje bármikor behatolhatna s petéit zavartalanul le
rakhatná a léptbe. Ugyanezen okból a lepkéket rejtő kaptárak 
is jól elzárandók, röpnyilásaik s a rajtuk levő rések betapasz- 
tandók, ami a kéngőzök eltávolodásának megakadályozása végett 
azon kaptáraknái is megteendő, amelyekben a lépeket kénezni 
szándékozunk.

Nem lesz talán érdektelen megemlíteni, hogy én készletemet 
egy a méhészeti dolgozószobám mennyezetéről lefüggő lécállo
mányon helyezem el s mivel a szoba ajtaja jól zár, a lépek 
időnkénti lekénezését is e szobában eszközlöm, de mivel a szo
ba elég tágas, hogy a kénezek ennek ellenére hatásosak legye
nek, megfelelő mennyiségű kénlapot használok e célból fel s~ 
íépeimet mindeddig szépen megóvtam.

A tartaléklépek megvédésére azonban más módok is van
nak, miért röviden ezekre is rámutatok. Jól eltarthatok a lépek 
o'ly módon is, hogy azokat száraz, szellős helyen —■ legcélsze
rűbb a ház padlásán — egymástól kissé távolabb aggatva oly 
módon felfüggeszteni, hogy a nap a 1 ép-közökbe süssön, mert 
a viaszmoly a szellőjárta, eugos s hozzá még világos helyet nem 
szereti s igy a lépeket nagyrészt elkerüli. De eltarthatok a lé
pek a ház nyitott verandáján vagy az eresz alatt is, de csak a 
melegebb napok beálltáig, mert ekkor a viaszmolyok a lépeket 
már e helyütt sem kiméiik. De nem tanácsos e helyeken a lépeket 
tovább már azért sem tartani, mert a méhek ekkor a lépeket 
már tömegesen felkeresik, ellepik, sőt ha egyik-másik sejtecs- 
kében valami kis mézre vagy virágporra akadnak, parázs kis 
verekedést rögtönöznek s egy-kettőre egy csomó méhhulla bo
rítja a lépállvány alját és környékét, mely utóbbi körülmény még 
a rablás kitörésének is előidézője lehet.

De bárhol tartsuk is a tartaléklépeket, ügyelnünk kell arra, 
hogy a por, piszok el ne lepje, vagy nedvesség, eső, ne érje azo
kat, sőt a nagy szelektől is jó a lépeket védeni. A por ugyanis 
annyira beleveszi, eszi magát a lépekbe, hogy annak kitakarítá
sa, tisztítása felette sok munkát ad a melleknek, sőt sokszor le
hetetlen annak teljes eltávolítása s mivel a méhek a pont szívelni 
nem tudják, hogy a lépek sejtjeit a méz és fiasitás befogadására 
alkalmassá tegyék, a poirréteg fölé egy vékony viaszburkolatot, 
réteget húznak. A nedvességtől, esőtől pedig azért védendők a 
lépek, mert a sejtekbe befolyt lé azokban megpenészedik, ami

Mé z á r a k  : nagyban 10, kicsiben 11— 12 Kő.
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a lép egyrészét megrontja, sőt ha az illető lépben már volt Ha
sítás, azt hangyasavat képző tulajdonságától is megfosztja. A 
nagy szelektől azért jó a lépteket óvni, mert a hosszantartó, erős 
széljárás következtében a lépek kellemes illatukat elvesztik s az 
ily lépeket a méhek már nem szívesen fogadják.

A kezdők érdekében meg kell jegyeznem, hogy a mézes 
i tartaléklépeket sem a padláson, sem pedig a szabadban nem 

tarthatjuk, hanem csupán az e célra készült, jól záródó ládában, 
kaptárban, hogy a méhek azokhoz hozzá ne férhessenek.

Bszközöllhető a tartaléklépek megőrzése oly módon is, 
hogy azokat egyenként gondosan újságpapírba csomagoljuk s 
szépen elrakjuk valamely elzárható ládába, hogy az egér a lép- 
hez hozzá ne férkőzhessék, de ezen eljárás csak azon esetben 
lesz sikeres, ha az újságpapír hézagmentesen zár s a lépek meg
előzőleg nem voltak fertőzöttek, vagyis nem voltak bennük 
viaszmolypeték, mert különben a petéből fejlődő hernyók a 
lépet tönkreteszik. Hogy tehát eljárásunk sikeres legyen, taná
csos a lépeket a papírba csomagolás előtt jól lekénezní.

Sikeresen használható továbbá a lépek eltartására a szén- 
tetraklorür nevű folyékony test, melyből elég a lépszekrény 
nagyságához képest 2—3 kanálnyit egy nyitott edényben a lép
szekrény aljáira tenni, mert elillanó párái oly hatásosak, hogy a 
viaszmoly hernyóját, bábját, vagy petéit egyaránt rövid idő 
alatt megölik s igy, ha a lép'szekrényt ki nem nyitjuk, a lépeket 
e szer egyszeri alkalmazása a jövő> szezonig megvédi.

Sokan használják ma már a dr. Zander által ajánlott Autan 
nevű fehér port is, melyből elég egy evőkanálnyit egy a lépek 
alá tett edénybe tenni s azt egy kevés vízzel összekeverni s erre 
a lépszekrényt jól elzárni. A vízzel érintkezői por ugyanis rövid 
idő alatt erős fonmalingőzöket képez s ezek néhány óra alatt 
minden a lépben lévő legkisebb életet, spórákat is elölnek.

Újabban konstatálták, hogy a konyhasó oldata is biztos ha
tású a viaszmoly pusztítása ellen, miért is a lépeknek konyha
sóoldattal való bepermetezését is többen alkalmazzák már, mely 
eljárásnak előnye, hogy évente szintén csak egyszer eszközlen- 
dő.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy bármely szerrel tör
ténjék a tartaléklépek fertőjtlenitése, a kaptárba való beadást 
megelőzőleg azokat alaposan ki kell szellőztetni, mert a kénes, 
v-agy más szagu lépeket a méhek nem szívesen fogadják, sőt 
azok esetleg veszélyesek is lehetnek munkásainkra nézve.

A felhozottakból látható tehát, hogy a lépkészlet eltartásá
ra többféle mód van, a méhész tetszésétől függ tehát, hogy ezek 
közül melyiket választja, csak el.ne mulassza a védekezésemért 
csak kellő tartalék lépkészlet nyújt a mézelés alapos kihasználá
sára, az állomány gyors felszaporitására lehetőiséget, az tehát a 
méhész kezében felette becses kincs, mit megvédeni eminens 
érdeke. Hartwiger Ágoston.
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Méhészkedési rendszerem
Őszi munkálatok.

Már a serkentő etetés tárgyalásánál emlitést tettem arról, 
hogy csak olyan családok átterelése sikeres, amelyek fiatal mé
hekkel és elégséges mézzel mentek telelőbe. Az őszi munkálatok 
főrésze tőhát e körül mozog. A nyárutói mézszüretkor már te
kintettel kell lennünk a jó teleltetésre és ne fosszuk kis csalá- 
dainkat mézükből túlságosan.

Ha nincs a családoknak elég méztik, pótoljuk azt lehetőleg 
tartalék-lépesmézel, vagy etessük fel — oly időben, amikor azt 
a méhek még invertálni és pecsételni tudják — annyi cukrot, 
amennyi a kitelelést biztosit ja.

Kétségtelen, hogy a cukor táplálóértéke vitaminhiánya mi
att nem ér fel a mézzel, de pótló táplálékként veszély nélkül 
használhatjuk azt. Ne várjunk tőle azonban olyan fejlődést, 
mint amilyet a mézzel elérhetünk, mert sohasem szabad megfe
ledkeznünk, hogy a mézben valószínűleg olyan vitaminok is 
vannak, melyeket a tudomány még nem ismer. Valószínűvé te
szi ezt az állításomat az a tény, hogy hordás idején a méhek 
fejlődése gyorsabb, mint hordásszünetben és maga az a tény, 
hogy a méh 16—21, illetve 23 rövid nap alatt petéből tökéletes 
egyeddé tud kifejlődni. Ez a gyors fejlődés még a rovarvilágban 
is majdnem egyedül áll, és nem tulajdonítható másnak, mint a 
méz különleges tápláló erejének. Az augusztus végén vagy szep
tember elején megkezdett betelelésnél tehát ismernünk kell a 
család mézkészletét és annak elhelyezkedését.

Országos kereteken ülő. családnak csak úgy, mint normál- 
keretű vagy boconádi kaptáiakban levőknek, 10—dO keret méz
re van szükségük szeptembertől április hó végéig, ha azt akar
juk, hogy a fürt télen is gömbalakot foglaljon el. Ha ezt ;a szük
ségletet kilókban akarjuk kifejezni, akkor a 10 országos keret 
méze 7Vo kg., ,a normálkereté 10 kg. és a kisboconádié 25 kg. 
Az ennél nagyobb keretű kaptárakban a szükséglet a keret szé
lességével aránylagosan emelkedik. A legtöbb család már maga 
is úgy helyezi el ezt >a mézet, hogy zárt sorban a felső keretso
ron legyen. Ám csak úgy, mint köztünk emberek között, vannak 
extravagáns, vagy rendetlen méhcsaládok is, melyek nem igy 
helyezkednek .el, ezért mellőzhetetlen az átvizsgálás.

Ez a munkálat álló kaptárakban meglehetős hosszadalmas, 
mert a kereteket majdnem mind ki kell szedni. Két keretsoros 
Heuréka-kaptáraimban ez a művelet csak percek ^munkája, mert 
kiemelve a két leghátsó keretet, a, többit egyenként hátrahúzha
tom s mintegy lapozva, léputcáról léputcára megfigyelhetem a 
készletet és psak akkor végzek azon nagyobb áthelyezést, ha 
fiasitása a felső keretsoron van. Ezt az alsó keretsor közepére 
akasztva be, kénytelen leszek a lépeket ideiglenesen az üres ol-
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•dalba, vagy lépbakra ..helyezni. De ez a munka sem tart tíz perc
nél1 tovább.

Gyakorlott méhésznek nem kell bővebben magyaráznom, 
milyen előny az, ,ha ősszel a kaptárt minél rövidebb ideig tartjuk 
nyitva a szomszédos settenkedő méhek miatt, melyek csakha
mar értesítik a többit, hogy a szomszédban vinni való méz van.

A téli .fészek sohase legyen nagyobb, mint amelyet a méh
család betölt, mert bár igaz az, hogy a méhcsalád füti nem a 
kaptár egész űrtartalmát, de füti azokat a léputcákat, amelyek
ben elhelyezkedett, különben a fürt felső felületén levő méhek 
.a nagy hidegben megdermedhetnének.

Ha most a betelelés gazdaságos oldalát tekintjük, azt látjuk, 
hogy az országos kaptár telelése a legolcsóbb, .amennyiben 7.5 
kg méz ára 8 koronájával 60 korona, mig a normálkeretesé 80 
korona, a kisboeonádié 200 koronába kerül. A negyvenkettes 
kaptárban már bizton lehet számítani 30 kilót, melynek ára 240

Szikora József méhészete, Nővé Zámky.

koronát tesz ki, ami a normálkeretesnek éppen háromszorosa. 
(A gyakorlatban 15—20 kg. elegendő — Szerk.) A normálkere
tes kaptárt azért vettem összehasonlításul, mert .sok évi tapasz
talat szerint ezen a kereten heteiéit családok kitelelése egész 
biztos, ha a család egyébként rendben volt. Az országos keret- 
méretet én is mellőzöm, mert vannak telek, illetve kedvezőtlen 
tavaszok, amikor a 7.5 kg. csakugyan kevés, többet elhelyezni
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a kaptárban pedig alig leket, ha három keretsoron 24 kereten 
teleltük be a 'családot.

Ebből az összehasonlításból láthatjuk már, miért nem tér
tem én át a négykeretes kaptárrendszerre nemcsak a méhek 
őszi — sokszor igen leromlott — állapotát tekintve, hanem a 
gazdaságosság szempontjából is. Oktalanság lett volna tőlem 
120, esetleg 160 koronával többet fordítani egy családra, amikor 
ennek szükségét egyáltalán nem éreztem. Ez a többlet tiz csa
ládnál 1200, illetve 1600 koronát, száz családnál pedig 12.000- 
illetve 16,000 korona többletet jelent, ami a méhészet jövedel
mezőségét igen súlyos tehertétellel sújtja, mit ha mellőzhettem,, 
jövedelmem ugyanannyival növekedett.

Hogy veszteséggel egy évben sem zárult méhészkedésem,, 
ebben leli magyarázatát. De lassan beigazolódik az is, hogy 
méhészetünk a széleskeretfi kaptárakkal útvesztőbe került, mert 
ha az ország összes méhészeteit vesszük számításba, .akkor 
milliókra menő veszteség éri méhészeteinket évenként a széles 
kerettel anélkül, hogy abból több hasznot is tudnánk kitermel
ni kedvező esztendőkben, melyek vajmi gyéren jelentkeznek. 
Legfeljebb évtizedenként egy, ezért pedig igazán nem érdemes 
kilenc évnek jövedelmét csökkenteni magasabb telelési költség
gel.

A zord Késmárkon Könignél, Toporcon Görgeynél országos 
és ahhoz hasonló kiskereten telelő családok a legzordabb tele
ket is átélték szerencsésen. Ha veszteségek voltak, ennek ke- 
vésbbé a keretméret volt az oka, mint a helytelen betelelés. 
Mondjuk, hogy az országos keret tényleg nem megfelelő mai 
mézeién viszonyainknak, de hogy ezért Langstrotig ugorjunk 
keretméretünkkel, amikor Sötór atyánk bölcs számításával meg
adta a 25X25 cm-es középkeretméretet, melytől 26 X 24 cm-es 
normálkeretem csak alakban tér el csekélységgel, ez egyáltalán 
nem volt indokolt s ma inkább kitartok emellett az állításom 
mellett, mint elégtelen tapasztalatok híján évekkel ezelőtt.*

Sokan állítják, hogy a széleskeretes kaptár kevesebb és 
könnyebb munkát igényel, mint a kisebb keretes kaptár, mind
azok azonban nem keresték a lehetőségét a munka leegyszerű
sítésének. Heuréka-kaptánaim bizonyítják legjobban, hogy ez le
hetséges és gazdaságosság szempontjából is messze túlszárnyal
ják a széleskeretes kaptárakat.

Engem nem vezet anyagi érdek a racionális méhészkedés 
propagálására, mint némely méhésztársunkat, de szeretném, ha 
méhészeink több és olcsóbb mézet tudnának termelni, mert a mai' 
viszonyok ide terelnek bennünket, méhészeket is. Csak úgy le
szünk képesek mézünknek a közönség körében szélesebb ter

* Kaptár- és ke rétim éret vitába nem bocsátkozunk; a nézetek e té
ren már eléggé kialakultak, legyen kinek-kinek a'z ő meggyőződése sze
rint. — Szerk.
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jeszkedést biztosítani, ha -a mézet olyan olcsón tudjuk adni, mely 
áron a munkás, a kishivat-alnok és kisiparos is felveheti azt ét
rendjébe. Akkor majd csinálhatunk neki propagandát sikerrel.

Ezzel be is fejeztem rendszerem ismertetését, azonban éppen 
a Méhészetünk márciusi számában olvastam Görgey méhésztár
sunk cikkét «Mégis füt a méhcsalád télen« címmel, melyben Ba
logh Bálint méhésztársunk állítását megdönteni igyekszik pon
tos mérésekkel.

Legyen szabad ehhez a vitáihoz nekem is hozzászólnom és 
Balogh barátomhoz egy kérdést intézni. Hogyan tudná nekünk 
megmagyarázni azt a tényt, hogy zárt helyen telelt méhek arány
talanul kevesebbet fogyasztanak, mint szabadba nviló kijárással 
birá családok.

Én iheurékáimat az 1929. évi zord télen részben a zárt pa- 
villcnalaku -méhesem belsejében, részben kamrában helyeztem el 
s azt tapasztaltam, hogy a helyiségben 6 fokkal melegebb volt, 
mint a szabadban. Ha nem fütenék a kaptárt is a méhek, hanem 
csak a fürt'öt magát, akkor hogyan jönne ki a kaptárból annyi 
meleg, mely a hőmérsékletet 6 fokkal emeli? Megjegyzem, hogy 
sem a kamra, sem a méhes nem állott fütött helyiség mellett.. 
Mindkettő szabadban álló épület, a méhes pláne egyik oldalán 
féltégla vastag fallal, három odalon pedig elég hézagos deszka- 
fallal a kaptárak fölött. Fűtés nélkül egy helyiség nem meleged
hetik fel annyira.

Igaz, hogy kaptáraim fenekén nem ritkán találtam jeget,, 
de fűtött szobának ablakpárkányán is található jég.

A tény az, hogy zárt helyen 6 fokkal melegebb levegőben 
voltak a méhek s ez a méz-fogyasztáson is jelentékenyen észre
vehető volt, különösen 1929. telén, amikor a beraktál ozott mé
hek fogyasztása novembertől március közepéig alig volt több 
2 kg. méznél, mig a szabadba nyíló kijárónyilásu kaptáraknái a 
fogyasztás a 3 .kg.-ot is meghaladta. Ezek alapján — bárhonnan 
jőjj-ön az ellentétes megállapítása Balogh méhésztársam és ba
rátomnak — magam is állást foglalok Görgey méhésztársunk 
állítása mellett, a méhek fütik kaptárukat de nagyon ökonomi
kusán.

Ezzel aztán be is fejeztem rendszerem ismertetését, remélve,, 
hogy nem adtam ezt haszontalanul közre.

Szmrtnyik János.

H i b aI  I I  ^  sokszor történik, de mindig keressük az igazságnak meg- 
I  O  O  felelő okot. Sokan vannak, akik utólag reklamálják a cuk

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

C uko r  felhívást az kaphat, akinek tagdija rendezve van, mert külön
ben csak mint a lap előfizetője tartatik 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. P é n z t á r .
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A méhész mint orvos, gyógyszerész
Irta: Pogány;'Antal.

Tőlünk alig egy-'két erőisebb kőhajitásnyira, — szelíd eresz- 
tékü hármas halmocska oldalán, szerényen húzódik meg az izmo
sabb tornyán csillogó kereszttel, — a karcsúbb tornyán büszke 
kakassal s végül a toronytalan imaházon ellentétesen egymásba 
•tóit egyenlőoldalú háromszöggel ékeskedő három-temploma 
szomszéd falunak cserjése. A szorgalmas kutató, — még a leg
jobb akaratának dacára is alig lelhetne benne vagy kétszáz 
lombos fácskát; — de mindez nem ok, hogy «kis erdő«-nek ne 
kereszteljék a boldog tulajdonosok ezt a jókora ^gazdasági 
ponyvánál alig nagyobb cserjést. (A rosszmájú mieink «a sóha
jok ligetje« néven becézgetik e labirint ösvényü csalitot, mely
ben szintén «nem zörög a kárászt, ha szél nem fúj«).

Az idei csonttá aszaló, esőtlen nyár derekának olvasztó 
délutánján, a 'vonatállomásról hazafelé való bandukolásom köz
ben e csalit szélén födöztem föl a környéknek talán első' a maga 
nemében egyedüli — botanikusát! — A perzselő hőségben majd
nem az é'deni ősszüleink lengeségéig leolvadtam, — az orrára 
nyergeit szemüvegén át, szinte müértői gondossággal nyomozott 
a sürü bozótban valamily növény után. Eltűnődve figyeltem őt 
s szinte önkénytelenül vetődött föl bennem a kérdés: Vájjon mit 
kereshet a növények e világában az, kinek érdeklődési köre 
mindeddig a csengő-bongó vaspörölytől legfeljebb a templomig 
s a cseppfolyósított árpalevet adagoló faluvégi vendégmaraszta
lón túl nem terjedt? — Fehéres virágú Termetes medvetalp 
(Heracleum Sphondyliu’m L.) Bolsevník, Bárén Klau rejtekhelyét 
kereste az istenadta. «Mert — úgymond — ha ez sem segít: már 
csak a kés van hátra!« Az orvosi műtétre célzott a még elég ke
délyes beteg. S igaza van.

A rétek, nedves árterek, erdős cserjések szélén elég gyakori 
évelő ez a júliustól szeptemberig virágzó, — nektára és virág
poráért méheinktől is látogatott s az ernyősök (Umbelliterae) 
családjából való gyógynövényünk. Az aránylag 60—180 cm. 
magas egész növény merev szőröktől érdes. A nagy, szárnyas 
leveleknek fanyar izük van, melynek főzete (teája) erősítő, ösz- 
szehuzó s oldó hatásával jutott szerephez a gyógyászatban.

Erre a célra közvetlenül a virágzás előtt szedik s szárítják 
árnyas, szellős helyen barnászöldre a növény leveleit. A szárított 
levelekből 15—20 grammnyit főzünk meg elég erősen, két deci
liter vízben A kihűlt sürü vásznon átszűrt teát mézzel édesítjük 
s reggel-este éhgyomorra vesszük be.

Vese- és hólyagbajok valamint elhízás ellen kitűnői or
vosság. Sokan használják erősen gyengítői menstruációk alkalmá
val is, mint jóhatásu ellenszert.

A Tfencséntől Sárosig terjedő északi hegyvidékünk mészkő
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hegyeinek s sziklafalainak jellegzetes virága, dísze az áprilistól 
májusig virágzó Cifra kankalin (Primula Aurikula L.) Prvosenka 
zltá, Sdhtössel-iBluime. A kertjeinkben ápolt kankalinokkal rokon 
e kénsárgától a vörösig több színárnyalatú, évelő virág is gyógy
növényünk. Nektára ugyan kevés van, de annál több a virág
pora. igazi alpesi nöivény, mely Stájerországban, Karinthiában és 
Tirolban még gyakoribb, mint nálunk.

Dr. Csapó már 1775-ben igen jó eredménnyel 'használta tü
dővész- és vérfolyás ellen úgy, hogy betegeivel a virág szárított 
porából egy grammnyit mézzel keverve vétetett be naponta..

A gyógyászatban nagyon sok alakban nyernek alkalmazást 
az ajakosak (Labiatae) családjába sorozott, kellemes illatú 
menták.

A Borsos menta (Mentha piperita), Máta peprná, Pfeffer- 
minze annyira ismert halványpiros szirmú virágunk, hogy kelle
mes, aetherikus illata nélkül talán el sem képzelhetnek a rendes 
virágos kertet. Már szépanyáink is a levendulával egyenlő ran
gúnak tekintették a borsos-, sőt fodormentát is, amelyek az ak
kori idők piperészetének exponensei valának a szépnemnél. De 
ezek gyógyhatásúról is sok szépet és hasznosat regélnek a régi 
idők sárgán porladó papírjai! Lássunk belőlük valamit!

A meghitt házimulatságok, estélyek, bálok alkalmával nem 
bóditó és émelyítő dohányszag áradt a táncoló vagy társalgó 
aranyifjuság leheli étéből, hanem kellemes mentáikat. Á fehérne- 
müek szekrényéből, vagy tulipántos ládáiból sem a kiállhatatlan 
naftalin szag terjengett a szobák levegőjébe, hanem kellemes, 
üdítő menta vagy levendula illat; — még a levélkék szekrény
kéiből ezek illata volt érezhető. Így egyeztették akkor a «bász- 
nost a kellemessel.«

A mentát virágzásuk előtt, júniusban szedték össze leveles
től. Szárításukra kiváló gondot fordítottak, nehogy fűszeres, 
kellemes illatjukat, — zamatos, hűsítő izüket elveszítsék.

Altesti szorulásoknál, görcsös bélrenyheségnél, hypochond- 
riánál, váltó- és idegláz eseteinél nem küldtek a vendégmarasz
taló sárban négyesfogatot az orvosért a távoli városba, hanem 
kéznél volt tüstént a hasznos házi orvosság. Az orvosnak rend
szerint a baj elmúlta után, csak alkalmilag jutott szerep a — 
kedélyes hangulatú ebéd, vacsora vagy az azt követő pohara
zásnál. Ismeretlen volt még akkor a gyógyalap vagy betegse- 
gélyző gondja.

Két deci vízben vagy jó fehér asztali borban főtt 2—3 csi
petnyi szárított menta teája tiszta vásznon átszűrve, langyosan 
vagy hidegen, mézzel édesítve, rendszerint elűzte a betegséget, 
ha a puciens azt reggel és este egy-egy csészényi adagban bevé- 
ve használta. Elmúltak a szelek, megjött az étvágy, megszűnt a 
kellemetlen böfögés s elillant az ily esetekben szokásos kelle
metlen szájszag is. Megjött a kedély, a jó hangulat, mely uralta 
mindig a helyzetet.



208 MÉHÉSZETÜNK 1933. október

A Fodormentát (Mentha crispa) Máta kaderavá, Krausemin- 
ze hatásában enyhébbnek ismerték, mint a borsos mentát; — 
mindazonáltal nagyon jó hasznát vették hasmenés, hasrágás vagy 
görcsös menstruációnál, rendesen tinktúra alakjában. — Ezt pe
dig úgy készítették, hogy a júliusban szedett, gondosan szárított 
fodormentából 15 /grammot 8 gramm köménymaggal s 12 
gramm apróra vágott citrom-héjával kevertek össze s e keveré
ket jól dugaszolható üvegben, egy fél liter finom pálinkára ön
tötték. Az erősen dugaszolt üveget a keverékkel aztán, érlelés 
végett a napra tették ki. Ez idő elteltével a már érett tinkturát 
erős vászonruhán átpréselték, filtrálták s egy negyed kiló méz
zel megédesítve, a betegség eseteiben reggel és este egy-egy po
hárkával vették használatba.

Nem is volt -annyi nyavalyás embere a világnak, mint 
van ma. Folytatjuk.

O l  a pénzügyminiszter engedélyezett. Je-
^  • lentkezésre a felhívás kiment. Felhívjuk

erre a fontos dologra a méhészek figyelmét.
ELNÖKSÉG.

Dr. Zander Enok tanár 60 éves
Folyó évi június hó 19-én töltötte be 60. születésnapját Z a n d e r  

Enok dr. -tanár, aki a v-ilágtórnévir-e szert tett erla-n-geoi méhészeti -inté
zetnek immár nagyon régóta vezetője. B kiváló és igazán kimagasló mé
hészt udósnak, elméleti és nagyszerű gyakorlati méhésznek egész egyénisé
ge annyira összeforrott a méhészeti tudománnyal és a gyakorlati mé
hészettel, -hogy a-z egész világon mindenfelé, ahol -valamelyes méhész 
kultúra va-n, mindenütt hálával és komoly megbecsüléssel emlegetik a ne
vét. Zander tanár az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek is tiszte
letbeli tagja, ezenkívül méhészeti tudományos kutatásai, valamint gya
korlati érvényű megállapításai és tudományos eredményeken nyugvó 
gyakorlati elvei révén annyira közismert a magyar méhészek között is, 
hogy 60. életévének betöltése alkalmával nagy egyénisége iránti tiszte
letünknek és megbecsülésünknek különös jeleként cikkünkkel emléke
zünk meg róla.

Zand-er Meckle-nibur-g földjén földműves családból született. Szülőföldje 
Neuib-rande-niburg melletti Zi-rzow. Ifjúságában nagy szeretettel gondozta 
és ápolta a növényeket és különös kedvteléssel gyűjtötte a rovarokat. 
A gimnázium elvégzése u-tán az erlangeni egyetemre m-ent növénytant 
hallgatni. Dr. Fleisdhmann magántanárral vla-ló megismerkedése révén 
figyelme az állattan felé for-d-ult. Erlangen-ből Ki-elbe ment, majd innen 
Rostockba. Állattan, növénytan és ve-gyt-an voltak munkaterületei. 1896- 
ban Zander ismét E-rla-ngenbe m-egy, ahol éveken át dr. Fle-ischimann ta
nár mellett asszisztensként dolgozott. A -halak és más vízi állatok annyir-a 
magára vonták és megragadták figyelmét, hogy 1904-ben az állattannak 
ebből a speciális területéből a-z erl-a-nge-ni egyetemen ma-gántan-ársáigot 
szerzett.

Csodálatosan bámiulatraméltó és megfoghatatlan az, hogy Zander 
a világhírűvé vált méhészta-nár életének egészen a 4-iik évtizeidéig ia méhé
szettel nem került kapcsolatba, ő  ma-ga kijelentette, hogyi tulajdon haj-l-a-
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ma és akarata ellenére lett méhész. Az erlangendi egyetem fejlődési 
viszonyai hozták magúikkal, hogy hosszú meggondolást idő után mint ren
des egyetemi tanár a méhészeti intézet vezetője lett.

Zander tanár mint az erlangeni tudományos és gyakorlati méhészeti 
intézet vezetője számtalan munkatársának a segítségével, kutatásaival, 
megfigyeléseivel a méhészet egész területén annak minden ágában oly 
nagyokat és maradandókat alkotott, hogy Ilire messze túlterjedt Német
ország határaim és eljutott mindenüvé, ahol valamelyes méhészeti művelt
ség van. Alapvető munkássága a méhek bonctanát, élettanát, a gyakorlati 
méhészkedést, a méihbetegségeket, az anyarfevelést, a mézel ő nővé n y ta n t, 
a méz vegytanát öleli fel. Mindenütt kitűnőt és maradandót alkotott. Ő fe
dezte fel a felnőtt méhek veszedelmes ragályos betegségének, a gyomor- 
vésznek okozóját a Nosema-t. Kitűnő tanulmányban rögzítette le a méh- 
lakások alapvető elveit, valamint a pároztató állomások felállításánál kö
vetendő eljárás lényegét. Különös kedvvel foglalkozik az anyaneveléssel. 
Az anyanevelő eljárás tekintetében is önálló nevelési módot dolgozott ki 
és biológiai alapon világította meg az anyanevelés lényegét, fogásait és 
végrehajtását. A méh'betegségekrő 1 szóló 3. kiadású könyvei nemcsak a 
gyakorló méhészek és a kutatók számára is nélkülözhetetlen kézi könyvek. 
A méhek életéről szóló könyve valósággal élvezetes, érdekes, lebilincselő 
olvasmány. A Zander által szerkesztett erlangeni méhészeti évkönyv 
mindenkori megjelenése a méhészeti irodalomban meglepő újdonság. Ala
pos tanulmányban világította meg a méhészet hasznát a gyümölcsterme
lésben is. Az ő nevéhez fűződik az erlangeni tudományos méhészeti intézet 
újabb kibővítése és modern felszereléssel való ellátása. Azonban szinte 
lehetetlen felsorolni azit a számtalan dolgozatot, amelyet Zander a méhé
szetről irt, szinte lehetetlen értékelni és ismertetni azjt a tömérdek alap
vető kutatást, amelyeket Zander a méhészeti ismeretek előbbrevitele és a 
gyakorlati érdekek előmozdítása érdekében végezett. Egy biztosan el
mondható róla minden hízelgés nélkül: mindig lelkiismeretesen és alaposan 
dolgozott, ezért voltak nagy eredményei. A méhészeti tudományosság
ban és a gyakorlati méhészkedéSben nagyon sok követője van. Igazi né
met, aki hazáját nagyon szereti.

Dr. Zander tanár 60. életévének betöltése alkalmával a német méhé
szek szívből jövő őszinte kívánságához hozzáfűzzük a magyar méhészek
nek azt a kívánságát is, hogy a jó Isten Zander tanárt még sokáig éltesse 
hazája javára és a gyakorlati, valamint tudományos méhészet számára, 
fífj; ■ ! . Dr. Koppány József.

— Személyi hír. Örösi Zoltán dr. 
egyetemi tanársegéd, a Méhészet fő
munkatársa, a méhek életének szor
galmas kutatója, a debreceni tudo
mányegyetem böksészet-tudományi 
karán «A rovarok biológiája* című 
tárgykörből egyetemi magántanári 
képesítést nyert. Mikor a hírlapok 
utján nyert hírt lapunk olvasóival 
közöljük, annak a reményünknek 
adunk kifejezést, hogy a külföldi 
tudományos méhészkörökben is is- 
mertnevü fiatal tudós széleskörű 
szakirodalmi munkásságát egyre in
kább ebben a nekivaló tudományos 
murikalkőrben fogja tovább fejlesz
teni.

E gye sü le ti éled

JEGYZŐKÖNYV.
Felvéve az Érsek újvári Méhész

egyesületnek 1933. szept. 18-án a vá
rosháza tanácstermében tartott gyű
lésén.

Elnöklő Horváth János egyesületi 
elnök meleg szeretettel köszönti szlo
vák s magyar nyelven a megjelent 
méhészeket, különös 'szeretettel Dr. 
Gasperik i János orslzágos / elnököt, 
Ceoh Giprián országos titkárt s a 
szlovenszkói méhészek nagymesterét 
Balogh Bálintot.

Reámutat arra a katasztrófára, 
amely érte a méhészeket éhben a 
súlyos méhészeti évben.

Sem ákácvirágbó!, sem őszi virág
ból méhecskéink nem hordottak.
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Egész éven át etetés cukorral. Félő, 
hogy a mostani mostoha időnek sú
lyos következményei lesznek. A gyű
lést megnyitva, Szopkó Kálmán egy- 
titkár jegyzőkönyvvezetőt, a jegyző
könyv felolvasására úgy szlovák, mint 
magyar nyelven kérni. A jegyzőkönyv 
teljes egészében elfogadva, hitelesi- 
tőkül elnök 2 szlovák, 2 magyar ta
got jelöl ki.

Ezután dr. Gasperik János orsz. el
nök köszöni meg Horváth elnök ked
ves szavait. Áttér az őszi etetéshez 
szükséges cukor kiutalására megin
dult mozgalomra. Sajnos eredmény 
nincs, mert a pénzügyminiszter me
reven elzárkózott a segélyaidástól. In
dítványozza, hogy Délszlovenszkó 
méhészei nevében a jelen gyűlés me- 
nesszen táviratot úgy a pénz-, mint 
földművelésügyi miniszterhez, kérve 
őket a cukor kiutalására sürgősen, 
mert különben az ország gazdasági 
ágainak ez a része halálra, van ítélve. 
A gyűlés egyhangúlag hozzájárult a 
távirat elküldéséhez:

Felhívja a méhészek figyelmét arra 
is, hogy amennyiben a szederfa ter
mését szeretik a méhek, ültessenek 
szederfákat, hogy ilyen sanyarú esz
tendőben legyen. Majd rátér elnö
künk ama óhajára, hogy a magyar 
méhészeik részére lehetséges legyen a 
«Paiseekán« kurzust rendezni. Énnek 
semmi akadálya nincs. Amikor óhajt
ják 25—30 jelentkezővel lehet séges.

Utána titkár tesz jelentést a St. 
Dala-i pénzügyőrség átiratáról, mely 
szerint Hatadik János, Bajka István 
szemerei méhészek az elmúlt évek
ben előbbi 2 q, utóbbi 1 q cukrot 
eladott a kedvezményes cukorból, 
2000 Ke s 900 Ke büntetésben része
sültek. De az alapszabályok szerint 
az ország összes egyesületeiből ki- 
zárandók, mit jelen gyűlés 'kereté
ben érvényre kell juttatni s a lapok
ban köztudomásúvá kell tenni, elret
tentő például.

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

Olyan eset is fordult elő — jelenti 
—- hogy egy méhész címén a község 
részére érkezett cukormennyiség nem 
osztódott ki, bár az illető erre fel 
lett kérve. Ha záros határidőn belül 
a kérelemnek helyt nem ad, úgy fel
hatalmazást kér, hogy hirói útra te
relhesse a dolgot. Gyűlés megadta.

A cukor kiutalással kapcsolatos 
váltókat, melyek már kifizettettek, 
tulajdonosuk átveheti. Ha ez nem, 
történik meg, úgy elnök s titkár eze
ket megsemmisíti. Felhatalmazás meg
adva.

Titkár jelentése után Vanek Gás
pár díszeinek referál a morva méhé
szeik ittlétéről. Hogy mit tapasztal
taik, arra legfényesebb bizonyítók a r 
a levél, melyet vezetőjüktől kapott,, 
melyben a látottak felett a legna
gyobb megelégedésüket fejezik ki, 
s azt, hogy minél előbb viszontlát
hassák a szlovensákói méhészeiket.. 
Tudomásul véve a jelentés.

Majd Balogh Bálint kér szót, s üd
vözli a megjelent központi elnököt, 
kitér arra a kis konfliktusra, mely 
a Méhészetünk s a központ között 
volt. Az egész dolog csak az együt- 
müködést a szlovenszkói méhészet 
szebb jövőjének kialakulását célozta. 
De a megértés után újból a közös
cél felé való törekvés jegyében folyik 
a munka. Dr. GaSperik elnök arra 
kéri a szerkesztőt, hogy a jövőben 
nehozzon a lapban olyan dolgokat,, 
amelyek a békét esetleg megbonta
nák.

A szerkesztő rövid válasza után a 
dolgot meg nem történtnek tekinti, 
a közgyűlés. Indítványok során 
Szopkó Kálmán titkár a következő 
indítványokat teszi:

1. Könyvtárban kevés az uj mo
dern méhészéletet bemutató szlovák 
könyv, szereztessen be. Ennek aka
dálya nincs.

2. Szerezzen be az egyesület 2 drb. 
mülépprést, 2 drb. pergetőt és 2 drb. 
viaszolvasztót. i Vanek Gáspár, Han
gos Alaldár, Skudrna Ferenc és a 
szerkesztő hozzászólása után, egy
hangúlag elhatározva, azonban a ki
adás mikéntjére a választmányt uta
sítja a gyűlés, kidolgozni egy tervet, 
Bár az egyesület jó anyagi helyzet
ben van is jelenleg, a pénzével az 
egyesületnek takarékosan kell bánni.

3. Az egyesület választmányában 
kevés csehszlovák van, kéri inditvá-
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nyiában kiegészíteni a választmányt. 
A jelen közgyűlés erről nem tárgyal
hat, mert ez a választás keretében 
történik, napirendről levéve.

Ezek után elnök felkéri Dióssy Jó
zsef alelnököt, hogy szlovák méhész- 
társainkkal fáradjon át az rk. iskolá
ba, hol Ceclh Giprián központi tit
kár tart előadást.

A magyar méhészek részére Balogh 
Bálint.

Balogh Bálint az ő közvetlenségé
vel a «Maii helyzet a méhés;zetben« 
tartott tartalmas előadást. Mint ő 
mondotta le sem irta, mert azt rövid 
időm belül megjelenő könyvben akar
ja közreadni.

Főbb pontjai az előadásának az 
etetés, annak ideje, módja, s az ete
tés anyaga.

Bebizonyítja, hogy a méhek megha
gyását nem a tél, — hisz hidegebb 
vidékeken is megél a méh, — hanem 
a hordástalan nyár és ősz a lehullás 
oka.

A iméh élettartlama munkaidőiben 
6—8 hét, nrig műnk állam Ságban 6—8 
hónap. Ha hordás nincs, az anya a 
fiasitást megszünteti, ennek eredmé
nye, hogy öreg családdal telelünk, s 
ha a tavasz nem korai úgy az öreg

dolgozók elpusztulnak, mert pótlásról 
az anya nem gondoskodhatott.

Jól feletetni, minden alkalmat és 
módot megragadni arra, hogy fiatal 
családdal legyenek méheink betelelve.

Soha gyenge családhoz gyengét ne 
j adjunk, ha egyesítenünk kell, mert 

Így két koldusból egyet csinál. A ser- 
! íkentő etetés soha se legyen 1—2 de- 
I cinéi több, mert azt már a család el

raktározza.
Ne haragudjunk az anyátlan család

ra, mert ettől csak a gyenge csa
ládjaink részére virágport s mézet 
nyerünk.

Az élelemfogyasztás Kleister szerint 
hidegben kevesebb, melegben több. 
Dr. Zesielsky szerint pedig, kettős
falú kaptárban szabadiban 3 kg, 
szimpla falú kaptárban 5 kg. Zárt he
lyen 2 kg.

Szerinte szeptembertől decemberig 
20—40 dikgr. naponta szabadban, mig 
zárt helyen 3 kgr. november végétől.

A mindvégig érdekfesziitő előadást 
figyelemmel hallgatták a méhészek s 
az előadót meleg ünneplésben része- 
sitették.

A gyűlést azután az elnök köszö
netét fejezve ki az előadónak s mé
hészeknek, bezárja.

Kaptár-mérleg kimutatás 1924-től 1933-ig.
akác

hordás előtt
akác

hordás után
a legtöbb 

napi hordás

az akácból 
mennyit adott 

a mérleg kaptár

1924 36.55 klg. 71 25 klg. 5.70 klg. 19 15 klg

1925 37.97 „ 77.30 „ 5.45 „ 24.80 „

1926 39.20 „ 59.90 „ 3.40 „ 11.10 „

1927 44.20 „ 6100 „ 5.10 . 15.50 „

1928 36.40 „ 47 30 „ 230 „ 4 30 „

1929 43.80 „ 3kilos rajt adott 
58 30 klg. 2.60 „ 14 50 „

1930 3930 „ 68 20 „ 5.60 „ 21.40 „

1931 40 60 „ 69 00 „ 4.10 „ 18.00 „

1932 44.00 „
2 20 kg. rajt adott
2.70 „ II..........

46 50 klg.
4.50 „ 7.40 „

1933 42.50 „ 46.40 „ - .5 5  „
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Uj méhészeti szakkönyv!
A szlovenszkói méhészirodalom újból egy hézagpótló mun

kával szaporodott Ján Natsín pőstyéni állami tanító «Prakticky 
Vcelár« cim alatt bocsátotta a méhészek részére sok-sok évi 
gyakorlati és elméleti tudását. A könyv ára 18 Ke.

Lapunk legközelebbi száma fogja bővebben ismertetni-
SZERKESZTŐ.

Mttlépprés
o lc s ó n , c m 2-k é n t  8  fillé r  á rb a n , b á rm ily e n  k a p tá rm é re tr e  
b e s z e re z h e tő  Morovic Andrásnál, Deákovce okr. Safa.

M ű lé p ,
a v i lá g h írű  „ L o m a k i“ -fé le  m d é p - p r é s e n .  G a ra n c ia  le 
vé lle l e llá tv a  1 kg . 2 2  k o ro n a , n a g y o b b  re n d e lé s n é l  

k é r je n  k ü lö n  á ra já n la to t .  Dr. Humenuk Leonid. Svafava.

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műlép
nagy raktára  : R IT T IN G E R  FEREN C, Lucenec-Losonc, 
M asaryk a. •*. — Á rjegyzék  kívánatra ingyen!

M é h é s z e k !
T ö rv é n y ile g  v é d e tt, b o rd á z o tt  k iv ite lű , e rő s e n  ó n o z o tt  
le m e z b ő l k é sz íte tt , 5 0  kg . ta r ta lm ú  M É Z E S B Ö D Ö N Ö K E T  
a  le g o lc s ó b b a n  b e s z e re z h e tn e k  a  k é sz ítő n é l. —  C im  : 
P R A C H Á R  JÓ Z S E F  b á d o g o s  S a h y . 3x

A lap  m egta rtó ja  e lő fize tő n e k  te k in te tik .
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A szlovenszkóí méhészegyesiiletek országos központjának hivatalos szlovák

uJm  „SI 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 D — dollár. M egrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a M éhészetünk utján.

„ 7 la iá c*O M fy i~
címen most került ki a sajtó alól főmunkatársunk 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, Pásztortársak 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 
pásztornríse" ára 25 Ke és a portó. Megrendelhell a szerzőnél: POGÁNY 

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

MAYERBERG ISTVÁN, TRNAVA
Zbozná u. 44/55. 
Telefon szám 79.

Drót és vaskerítések, kapuk és 
m indennem ű lakatosm unkák 
k é s z í t é s e .

Mérlegek és sulyok javítása hite
lesítéssel. — Autogén heggesztés. Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom a következő méhészeti c ikkeket: kaptá- 
rakat, mézpergetőket, műléppréseket, füstölőket, továbbá műlép 
garantált eredeti m éh-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. Mutatvány szá
dot, díjtalanul küld a 
âdóhivatal Újpest, 

Széchenyi utca 8. szám, 
hová az előfizetési díj 
is postautalványon kül
dendő. De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czimre is. —

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

a Senta és vidéke s több méhészkör
nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács
ka) Ősz Szabó Dániel ismert nevű 
méhész, .szerkesztéséi- ■ -Henik meg.

If-v
'Előfizetése egy évre 32 — Kcs, 

mely összeg a „M éhészetünk" 
utján eszközölhető.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Senta SHS (Bácska) 

Vojislava Jiitya (Kard) u. 7

ÁLLANDÓ
RAKTÁRON TARTOK

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

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

„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.


