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

a ö  Kiadóhivatal 
SOMORJA, 94.

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

országos hirii méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. S zerezd  meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy pedig  a pénz előzetes 
beküldése után küld Balogh Bálint Galánta.
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Tartaíék-családok álteleltetése
Tavasszal rendesen anyátlan családokra találunk állomá

nyunkban s ha ilyenkor tartalékanyás-családaink nincsenek, 
kénytelenek vagyunk a családok számát egyesítéssel csökken
teni, mig ha kisebb tartalékcsaládokkai rendelkezünk, ezeket 
egyesitjük az anyátlan, nagy családokhoz, az akácvirágzást tehát 
az eredeti létszámú mézelőcsaláddál használjuk ki.

Mivel a kis tartalék-családok beteletése, vagyis a telelésre 
való előkészítése gondosságot igényel, szükséges tudnunk, hogy 
mikép lehet gyenge családokat egészségesen áttelelni.

E tekintetben a régi méhészek úgy jártak el, hogy a három 
keretsoros állókaptárban telelői rendes mézelőcsálád felső méz
kamrájába helyezték el a kis családot, hogy az alatta levő népes 
család felszálló melege segítséget nyújtson neki a hideg ellen. 
Ezt az elvet ima is használjuk, csak más kivitelben: nem a népes 
család melegét vesszük segítségül, hanem két, vagy három kis 
családot, csak a szükséges lépeken, szorosan egymás mellett he
lyezünk el, hogy egymást melengessék.

Nagyon gyenge családokat még tartalékul se vigyünk tele
lőbe. A szeles keretekből 3—5 darab kereten telel a tartalék csa
lád 2—4 léipközben. Nagyon tonÉos, hogy a lépek mézkoszoruja 
tökéletes legyen, a fedett méz mellett üres sejtek legyenek, hogy 
a ■családocska népességének megfelelő terjedelmű fészkét megal
kothassa. Arra is legyünk tekintettel, hogy a népesség arányos
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legyen a lépőkkel, a mézkészlettel. Ha a keretek 25 cm-nél ma
gasabbak, akkor a kijárónyilást ajánlatos középen, vagy még 
feljebb készíteni.

Mivel az efféle anyanevelő kaptárak legtöbbször nem eléggé 
melegtartók, három-négy kaptárt egymás mellett legalább 550 
cm. magas állványon helyezzük el s melegtartó anyaggal bur
koljuk be. A kijárónyiláso'kat csak védjük a betolakodó egerek
től, de ne szűkítsük meg túlságosan.

Az igy előkészített kis családok nagyon szépen áttelelnek, 
de mindenesetre a tél folyamán is ellenőrzés alatt kél! tartani 
őket.

A fészek őszí berendezése
A jó telelés legfőbb feltétele az, hogy a méhcsalád fészke 

megfelelően legyen elrendezve. Ha nyári bordás vo'lt, akkor alig 
kell beavatkozni .mert a 'méhek ilyenkor a fészek iépeit felül vagy 
egyik oldalán bőven megtöltik mézzel, annál inkább, mert a Ha
sítás szeptemberben összezsugorodik, októberben pedig minden 
családnál megszűnik. Az ilyen természetes utón betelek család 
fészke, ha a lépek szakadatlanok és nem túl kicsinyek, alkalmas 
arra, hogy benne a méhcsalád jól teleljen, dacoljon a legna
gyobb hideggel, sőt hogy tavasszal a még mindig mézes fészek- 
lépeken idejében, kellőleg kifejlődjön.

De ha a lépek nem szakadatlanok, ha több, rendesen két ke
ret alkot egy fészeklépet, vagy ha egy sor keret van ugyan a fé
szekben, de a keretek kicsinyek, akkor a nyári hordás dacára 
sem biztos a jó telelés. Tudjuk, hogy a méhcsalád üres sejteken 
telel, tehát a téli élelemmel nem tölthetik meg teljesen azokat 
a lépéket, melyeken a téli fészküket kialakítják. A kiskere- 
teken tehát kényszerhelyzetben van a méhcsalád, mert nem rak
tározhat el a fészek 1 épeibe, annyi mézet, amennyire szüksége 
van, helyváltoztatás nélkül tehát át sem teíe’het.

A kétsoros fészek pedig azért veszedelmes, mert legtöbbször 
az alsó keretsoron húzódik téli fészekbe s a fogyó méz után nem 
mindig tud a felső mézes keretekre átvonulni, hiszen a felső 
sorban lévő keretek telve vannak mézzel, tehát egyszeriben fel 
nem vonulhat a család, hanem csak lassan, amilyen mértékben a 
felette levő mézet fogyasztja. Előfordulhat tehát az is, hogy na
pokon, sőt heteken keresztül a keretlécek megbontják a telelő 
méhcsomó egységét s ha ilyenkor erős hideg van, kihűl a fészek 
s a család elpusztul. Mielőtt a hidegebb idő fellépne, de már a 
fiasitás megszűnt: a méhcsalád a kijárónyilás közelében ül. a lé- 
péken s csak a hideg beállta után húzódik feljebb, vagy hátrább.

A hidegebb időszakban már szüksége is van arra, hogy ne
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legyen távol a lakás mennyezetétől, mert a mennyezet alatt ki
sebb a melegveszteség. A fészek őszi berendezése tehát akkor 
jó, ha a család a mennyezettől nem távol, mézzel bőven ellátott 
lépek üres sejtjein húzódik téli csomóba.

Nyári hordás nélkül a hordás a fészek középső lépei, gyak
ran még a nagyobb kereteknél is, kevés mézet tartalmaznak, ha 
tehát a fészek mellett mézzel meghordott lépek vannak, akkor 
egyszerűen úgy járunk el, hogy a fészek közepéből kiemelünk 
1—2 darab kevés mézet tartalmazó középső keretet, egy egysze
rűen a kereteket összetolva a téli fészek'iépek mézesebbek lesz
nek. Természetesen a kivett keretekről a méheket lerázzuk, (de 
vigyázzunk az anyára), s igy helyezzük azokat a fészek utolsó 
mézes kerete mellé.

Sajnos az is előfordul, 'hogy a családnak 10 kg. méze sincs, 
amin áprilisig megélhetne. Ilyen esetben vagy egyesitünk, vagy 
etetünk, legjobb pedig, ha a kettőt kombináljuk. A gyengébb 
családok öreg anyáit megöljük s másnap az anyátlan családot 
egy-egy jó anyás, közepes népességű családdal egyesítjük. Ahol 
szükséges, pótoljuk az élelmet,, lehetőleg mézes keretekkel, ha 
pedig ez nem volna elég, mézzel vagy kristálycukorral való ete
téssel, hogy minden családnak legalább 10 kg. méze legyen. Aki 
méhcsaládjait a tavasszal fiatal, jó anyákkal látta el, az nvugod- 
tabban várhatja a telet, mert a fiatal anyák még száraz nyáron 
is bőven szaporítanak, a nem dolgozó méhek pedig nem öregsze
nek, tehát méhcsaládjai fiatalon telelnek át, ami nemcsak a jó te
lelésnek, hanem a jövő évi sikernek is alapja.

Arra törekedjünk, hogy ősszel a fészek egységes legyen, 
vagyis a mézkészlet azokban a keretekben legyen felhalmozva, 
melyeken a méhcsalád telelőcsomóba tömörül. Legjobb, ha a fö
lösleges lépeket kiszedjük, csak abban az esetben hagyjuk azokat 
a kaptáraiéban, ha nem rendelkezünk megfelelő helyiséggel, ahol 
m á jusig e 11 a r thatná nk.

A kijárónyilásokat lássuk el védői-rácsokkal, ha azonban a 
kijárónyihás alul van, ami helyesebb, a vizpára lecsapódását meg 
kell akadályozni. Ezt kétfé’leképen is elérhetjük. Vagy szellőző 
•nyitásokat alkalmazunk az alsó kijárónyiiás fölött a fészek felső 
harmadának megfelelő magasságban s ezeket a méhcsalád nyu
galma égett árnyékoljuk, vagy szalmapárnával borítjuk a fész
ket, ami a nedvességet magába veszi. Az első mód akikor cél
szerű, ha fekvőkaptárainkban télire is benn hagyjuk az üres lé
peket. f f

Népes, fiatal anyás méhcsalád, egységes fészekben élvezze 
az elkerülhetetlenül szükséges nyugalmat; amig ismét kizöldül a 
rét, virágba borulnak a fák s megkezdődik a fejlődés, a munka 
és küzdelem, melyet együtt az életet jelentik, nemcsak az ember
nek, hanem a méhnek is.
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IDŐSZERŰ DOLGOK.
Mi volna időszerűbb, mint az etetés kérdése. Az eljövendő 

télen a méhész csak akkor pipázihatik teljes lelki nyugalommal, 
a kuckóban, ha a méheivel szemben megtette a kötelességét. Az 
éremnek két oldala van s jelenleg a rosszabbak oldala fordult fe
lénk. Ez azonban nem ok a csüggedésre, mert nincsen olyan ága 
a természetnek, ahol a derűre ború ne következnék. A feladata 
magaslatán átló méhész azonban nemcsak akkor szereti a méheit, 
mikor a pókhálót le kell takarítani a pergetőről, hanem kettő
zött figyelemmel és odaadással dolgozik akkor is, ha véletlenül 
neki keíl a zsebébe nyúlni s neki kell fáradhatatlan munkásait 
gyámolitani. A minden oldalról megnyilvánuló sürgetések ered- 
ményeképen mégis kapunk adómentes cukrot, — kapunk, mert e 
sorok megírásakor még nem érkezett meg, — tehát elkésve kap
juk. A késedelemért senkit sem lehet okolni, mert a méhésztár
sadalom csak az őszi hordás sikertelensége után mozdult meg. A 
cukorkiutalás nem mehet máról-holnapra, mert az összeírás, je
lentkezési határidők, pénzbeszedés stb. előzi meg és mert sck re- 
tortán kell keresztül mennie addig, mig a méhészek etető edé
nyeibe kerül. A kiutalt mennyiség amúgy is kevés, pótolni kell 
azt adózott cukorral s igv nagyon sok méhész legalább részben 
már előre etetett és ezek cselekedtek hegyesen, mert a szeptem
berben feletetett cukrot a méhek nagyon szépen be is pecsétel
ték. Az adómentes cukor jó lesz majd pótléknak.

Az időjárás máris hűvösebb, sok méhész panaszkodik arról, 
hogy a méhek a nyújtott táplálékot az etető edényből nem hord
ják ki. Ez azoknál a családoknál történik meg, amelyeknél csak 
•nőst kezdték meg az etetést. Mert a korábban etetett csalá
dok méhei most is azonnal százával és százával rohannak az etető 
edényre. Kérdés már most, mit csináljon az a méhész, aki bevárja 
az adómentes cukrot és addig nem etetett. Előre megmondom, 
ezeknél a rizikó nagy, mert ha a tél hosszú lesz, ha repülésre al
kalmas napok nem lesznek, sok jcb’b sorsra érdemes méhcsalád 
fog búcsút mondani ennek.az árnyékvilágnak. A késői etetés 
mindig rizikóval jár, sokszor nem sikerül, mert amint már most 
is példa van rá, nem igen hordják a sejtekbe, azt lepecsételni mér
nem tudják. A nyitott sejtekben való telelés pedig veszedelmes, 
mert kisért a vérhas réme, amelynek pusztulás jár a nyomában.

Még nagyobb kérdés az, hogy mit tehet az a méhész, akinek 
nem tiszta a lelki ismerete, aki még a hideg idők beálltáig nem 
etetett, később mégis meggondolja magát és szeretne a méhek 
hóna alá nyúlni. Ezek sokszoros fáradsággal és még nagyobb 
rizikóval fogják méheiket átteleltetni. A késő őszi és tél; etetés
nek több módja ismeretes; például a cukorlepény és cukorkása. 
Ezekkel is teleltettem már át méh eket, de megkíséreltem a folyé
kony eleséggel való etetést is. Mind a három esetben jó és rossz
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eredményeket értem el vegyesen. Mégis leggazdaságosabbnak és 
legjobbnak bizonyult nálam a folyékony sziruppal való etetés, 
de ismétlem az eredmény evvel sem biztos és senki ne okoljon 
engem azért, ha a fáradtságot siker nem koronázza. Elmondom 
azonban, hogy én hogy csináltam ezt. A kaptárok kijáróját ros
taszövettel lezárom, a mébeket zárt, hideg s elsötétített helyiség
be vittem. Az etető edényekbe gyengén langyos szirupot helyez
tem el, azután elkezdtem a szobát fűteni és felfütöttem 25° me
legre. A méhek percről percre nyugtalanabbak lettek, a téli cso
mót megbontották, a táplálékot az utolsó cseppig elraktározták. 
A szobát lassan kihagytam hűlni, amire a méhek ismét téli cso
móba húzódtak. Az igy etetett családoknál novemberben is talál
tam friss Hasítást. Meg kel! azonban jegyeznem, hogy a kaptá- 
raknak mindenütt jól kel! zárni, hogy a méhek meg ne találhas
sák a szabadulás útját.mert akkor a sötétség dacára kijönnek a 
kaptáiból. Az első alkalommal kevés szirupot adjunk, 2—3 decit, 
a másodiknál fél litert és ha látjuk, hogy könnyedén kiürítették 
a kaptárt, többet is. Egy családnak azonban összesen másfél liter 
szirupnál többet ne adjunk, hanem 3—4 hetenként ismételjük 
meg az egész eljárást egész kora tavaszig. Jobb eredményt érünk 
el igv. Csak cukorsziruppal etessünk és minden más pótanyagtól 
óvakodjunk.

%  ijí 5{C

Semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy megfigyeléseimet, 
találmányaimat reklamirozzam s a méhészeket azok elfogadására 
illetve használatára rábeszéljem. Sem üzletember nem vagyok, 
sem a hiúság nem bánt és igy megelégszem azzal, hogy tapaszta
lataimat, megfigyeléseimet egyszerűen elmondom és nem csapóik 
vásári lármát. így azután nagyon sokszor a háttérben is maradok 
még akkor is, ha vitába kényszerítenek. így jártam a szalmakap
tár kérdésénél is, pedig itt kivételesen ugyancsak exponáltam 
magamat. Én a szalmakaptárt méhészkedésem kezdetén kipró
báltam és mint meg nem felelőt el is dobtam. A viták folyamán 
sohasem állítottam azt, hogy a szalma, mint kaptár-anyag hasz
navehetetlen, csak azt bizonyítottam be, hogy soha, de soha nem 
fogja a deszkát hasznavehetőség tekintetében megközelíteni. 
Akár keményre préseljük, akár lazára hagyjuk a kaptároldalt, 
az minden módon rossz. A szalma viznyelőképessége aránylag 
nagyon csekély, emellett a magába szedett vizet nem ereszti el 
és igy a rossz hővezető képessége nullává redukálódik, de me
legágya lesz minden méhbetegségnek. Deformálódik, nem tartós,

— FIGYELEM! A minisztérium által adományozott cukor 
feletetendő legkésőbb november 15.-ig. Aki fel nem etetné azt, 
az egyesülettel köteles tudatni, hogy a cukrot adózás alá lehes
sen venni. — Elnökség.
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a fal belül sohasem sima, kezelés közben hihetetlen sok méh el
pusztul. A legjobban kötött szalmánál is állandóan kiáltanak a 
szalmaszálak. A kaptárban állandó a szemét, a viaszmolyok min
dig úri tanyát találnak benne, a kaptár előállítása lassan megy, 
a vele való munka piszkos és mindezek tetejébe a kaptár többe 
kerül a deszka kaptárnál. Mindezeket és még sok egyebet annak
idején kellőién megindokolva és megvilágítva elmondtam. Az 
eredmény: hogy az ország minden részében lehet nem éppen kis 
számban sza'lmakaptárakat találni. Ebből ugyan nekem nincsen 
semmi károm, sem kellemetlenségem és elvégre is senki se köteles 
másnak a tanácsát elfogadni. Máris bekövetkezett azonban, amit 
én előre láttam: a komolyabb méhészek máris elégtételt, szolgál
tatnak nekem és saját tapasztalataik árán megerősítették mind
azokat a hibákat és hiányosságokat, amiket én réges-régen ta
pasztaltam és elmondottam. Azok a méhészek, akik a méheiket 
sajnálják, akik anyagilag megtehetik, akik egy kis visszaesés 
után újra haladni akarnak, egyre-másra kimustrálják a szalma
kaptárt és visszatérnek a minden tekintetben bevált és polgárjo
got nyert deszkához. Mindez elégtétel nekem annyival is inkább, 
mert soha olyasmit nem ajánlok, amit saját magam alaposan és 
gondosan ki ne próbálnék és őszintén szólva nehezemre esett, 
hogy önzetlen jóindulatból fakadó tanácsaimat háttérbe szori- 
totta az üzleti reklám és egy egész sereg méhésznek érzékeny 
kárt okozott egy-két’ ember nyereség vágya.

Balogh.

A méhcsalád telelése
(Folytatás.)

Legjobban és legbiztosabban telel át a család az oly elhe
lyezkedésű lépeken, — melyek mézzel teltek, — melyek éleikkel, 
tehát hideg építményként a kijáratra néznek, mert ez esetben a 
méz a telelő gomoly fölött van, s a léputcák nyomán akadályta
lanul haladhatnak a méz után. A meleg épitményü fészekben a 
méz utáni vonulás nehézkes s ha nagy hideg következik be, az 
átvonulás az egyik lépről a másikra szinte ki van zárva és ha 
csak idejében nem fordul melegebbre az idő, a telelő gomoly 
fennakad és éhen pusztul. Nagyon sok pusztulás, mikor méz volt 
bőven, ebben leli magyarázatát. A lépek milyenségénél tehát 
fontosabb a jó átteleléshez a mézes lépek elhelyezése, egy tö
megben való volta és célszerű hideg építkezési elrendezése.

A lakás milyensége és a telelői hely minő volta kedvezőtlen 
esetben halomra döntheti az eddig felsorolt feltételeket is, mert 
a lakás, ha túlságos szellős, ha nedves, ha repedezett, ha nagyon 
ki van téve a nedvességnek, koporsója lehet a családnak. Ked
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vezőtlen hely pl. ha zavarások, lárma, s bűzöknek van kitéve. 
Szóval minden káros, ami a család nyugalmát zavarja. Igen ké
nyes kérdés viszont az, hogy veremiben, pincében, vagy padláson 
alkalmas-e a méheket teleltetni? Nézetem szerint egyik sem jó! 
1. A verem gőzös és párás lesz, különösen, ha sok család van 
benne, vagy ha nem is volna, különben az, azután alkalmas idő
ben nem tisztulhatnak a méhek, végül a le és felhordás sok 
bajjal jár és nehézkes. 2. A pince, hasonlóan a veremhez, bár 
elismerem, hogy néhány fokkal melegebb, mint a szabad hely,, 
vagy zárt méhes, illetve ott fagypont alá vajmi kevésszer süly- 
lyed le a hőmérő higanya, mégis a zárt, hűvös levegői sem olyan 
egészséges, se nem célszerű kezelési szempontból sem. 3. A pad
lás még jó hely volna, különösen, ha szénával vagy szalmával 
telt az, de az alkalmi kirepülések, — amelyek nagyon fontosak — 
hiánya miatt elveszti eme jóságát is, de nehézkes megközelithe- 
tősége miatt sem alkalmas hely. Legjobb tehát a széltől men
tes, csendes, szabad terület telelésre.

Lássuk most végül, hogyan telel át ideálisan a méhcsalád, 
melynek anyasági állapota rendes; méze van bőven, népességé
nek nagy többsége fiatal, ép szőrű, és szervezetű, úgy külsőleg, 
mint belsőleg, létszámuk közepes, minthogy 15 ezernyi; lakásuk 
zárt, száraz, rossz hővezető anyagokból álló; lépük dolgozó 
épitményü, • sárgásbarna színű, a kijárathoz éllel állnak, azaz 
hideg épitményüek, a lakás szabadban, széltől védett helyen, 
egyedül álló, a föld felett legalább is 40—50 cm.-re van, délkele
ti kijáró iránnyal, se nem túl árnyékos, se nem pedig teljesen 
szabad, nyílt helyen van, s igy mi sem háborgatja a nyugalmu
kat a telelő méheknek.

Az időjárás nem szélsőséges, hanem fokozatosan hideg ja
nuár végéig, s azon túl fokozatosan enyhül, köz'be-köZbe de
rült, napos idővel.

Az egész lakás pontos mérlegre van helyezve, melyet he
lyenként kétszer észlelünk. A megfigyelés kezdete november 1., 
vége pedig március 1., tehát 4 hónap, vagyis tizenhét hét.

1. A megfigyelés november 1-én 10 db. egész egyharmad 
részben mézes lép, a lép magassága 33 cm., szélessége 47 cm. 
fedőideszkával és 5 iv újságpapírral van letakarva a fészek. El
helyezkedett a csomó a kijáratnál 6 léputcában, tehát 7 lépben, 
a méz koszorú alatt, a lépnek mintegy kétharmad szélességű 
részén. Fiasitás már nincs. A lakás alja teljesen tiszta, hulladék 
nincs, bruttó súly 38 kg.

— ÉRTESÍTÉS! Egyesületünk mindig a legnagyobb lelki
ismeretességgel járt el minden méhészeti ügyben, hogy a cukor
kiutalás késett, annak nem az egyesület az oka. — Mindenkor 
keressük az igazságot, s csak azután gorombáskodjunk! — A 
vezetőség.



2 2 0 MÉHÉSZETÜNK 1933. november

2. Megfigyelés november 4-én. A méhek csendben vannak, 
kijárás alig észlelhető, súlyveszteség 12 dkg.

3. Megfigyelés november 7-én: teljes csend, a kijárás telje
sen megszűnt, súlyveszteség 8 dkg.

4. Megfigyelés november 11-én; az idő hirtelen hidegre 
fordult, súlyveszteség 11 dkg.

5. Megfigyelés november 14-én; az időjárás enyhült, súly- 
veszteség 6 dikg.

6. Megfigyelés november 17-én: enyhe idő, súlyveszteség 
4 dkg.

7. Megfigyelés november 21-én; esőis idő, súlyveszteség 
8 dkg.

8. Megfigyelés nov. 24-én; első havazás, súly veszteség 4 dkg.
9. Megfigyelés nov. 28-án; csendes idő, súly veszteség 6 dkg.

10. Megfigyelés december 1-én; a november havi súlyveszte
ség összesen mintegy 60 dkg. Különben nincs semmi észlelniva- 
ló, súlyveszteség 10 dkg.

11. Megfigyelés december 4-én; első fagyos napok, kissé 
élénkebb a hangulat, súlyveszteség 14 dkg.

12. Megfigyelés december 8-án; az idő enyhébbre fordult, 
súlyveszteség 5 dkg.

13. Megfigyelés december 11-én; állandóan csendes, enyhe 
időjárás, súlyveszteség 7 dkg.

14. Megfigyelés december 15-én; csendes idő, súlyveszteség 
6 dkg.

15. Megfigyelés december 18-án; mint előbb, súlyveszteség 
6 dkg.

16. Megfigyelés december 21-én; havazások voltak, a telelő 
család csendes, súlyveszteség 9 dkg.

17. Megfigyelés december 24-én; változatlan, súlyveszteség 
10 dkg.

18. Megfigyelés december 27-én; az időjárás keményre for
dult, ̂  súlyveszteség 20 dkg.

19. Megfigyelés december 31-én; állandó hideg időjárás, a 
család nyugodt, súlyveszteség 22 dkg. Az e havi súlyveszteség 
109. dkg. összesen.

20. Megfigyelés január 4-én; igen kemény hideg, súlyvesz
teség 8 dkg.

21. Megfigyelés január 7-én; erős, napfényes idő volt, 6-án 
a déli órákban egy-egy családnál 1—1 méh kirepült, néhol hul
la volt a lakás előtt, súlyveszteség 21 dkg.

22. Megfigyeés január 11-én; havazás volt, az idői enyhébb
re fordult, súlyveszteség 10 dkg.

23. Megfigyelés január 15-én; ismét hidegebbre fordult az 
idő, a telelő családnál a hangulat élénkebb, súlyveszteség 20 dkg.

24. Megfigyelés január 18-án; erős hideg, széllel, kemény 
idő, súlyveszteség 25 dkg.

25. Megfigyelés január 21-én; az idő változatlan, súlyvesz
teség 20 dkg.
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26. Megfigyelés január 24-én; az idő megenyhült, súlyvesz
teség 25 dkg.

27. Megfigyelés január 28-án; igen keményre fordult az 
idői, súlyveszteség 25 dkg.

28. Megfigyelés január 31-én; az idő megenyhült, súlyvesz
teség 20 dkg., a havi súlyveszteség 174 dkg.

29. Megfigyelés február 4-én; verőfényes, de hideg idő, 
súlyveszteség 25 dkg.

30. Megfigyelés február 8-án; derült, napos idő, itt-ott 
egy-egy méh kirepült, tisztulni, a családok általában nyugodtak, 
súlyveszteség 24 dkg.

31. Megfigyelés február 11-én; az időjárás változatlan, 
súlyveszteség 20 dkg.

32. Megfigyelés február 14-én; derült, napfényes idő, a 
méhek gyéren tisztultak, súlyveszteség 35 dkg.

33. Megfigyelés február 18-án: az idői változó, súlyveszte
ség 25 dkg.

34. Megfigyelés február 21-én; enyhe, változó időjárás, 
súlyveszteség 4Ö dkg.

35. Megfigyelés február 24-én; derült, szép idő, részleges 
tisztulás volt a méhcsaládoknál, súlyveszteség 45 dkg.

36. Megfigyelés február 28-án; derült időjárás, a barkások 
nyílni kezdenek, általános tisztulási kirepülés s közben viz és 
virágporhordás volt és elvégeztetett a lakások aljának kitiszto
gatása is, melynek súlya 25 dkg., súlyveszteség 40 dkg., a havi 
súlyveszteség 25 dkg.

Az itt feltüntetett kimutatásból az látszik ki, hogy a tél 
normális lefolyású volt s most már enyhébb, szebb időjárás vár
ható, a mérlegen levő közepes méhcsalád március 1-ig, amikor
ra a fejlődés, a fiasitás megindult, mintegy 6 kg.-ot veszített sú
lyából, ámde a tisztulási kirepülés megtörtént, s igy ez már 
nem esik beszámithatás alá, a méhcsaládok viszont szépen átte
leltek s remélni lehet, hogy a napi szükségletüket részben már 
kintről fedezhetik, s igy nem lesz szükség sem etetésre, sem 
itatásra, hiszen a mézmennyiségből, mellyel telelésnek indultak, 
még fennmaradt 2.5—3 kgr.

A lakást ilyenkor még nem bontjuk ki s igy tiszta kép csak 
akkor tárul elénk, ha majd az megtörténik.

Ha nem volna fiasitás, akkor a súlyveszteség kevesebb vol
na, vagyis akkor csak mintegy 5 kg.-ot tenne ki, de ez esetben

Összegezés:
november havi fogyasztás 
december havi fogyasztás 
január havi fogyasztás -
február havi fogyasztás —

— — 60 dkg.
— — 109 dkg.
— — 174 dkg.
— — 254 dkg.

összesen: 597 dkg.
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a családok legyöngülve, sok hullával volnának, szükségből való 
langyos etetéssel lehetne csak a fejlődést megindítani. M'iig tehát 
az ily család március utolsó harmadán alig takarna 5—6 lépet, 
addig a megfelelő táplálék mennyiséggel biró család 7—8 lépet 
takar, ami számbelileg 3—4 ezret jelent s ez az elvégzendő 
munkánál nagy szó, különösen tavasszal.

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

Kivonat Mauríce Maeterlínk 
tJA méhek élete" című müvéből

Irta : Pehartz Imre.
(Folytatás.)

Visszatérünk a királyné tragikus nászához. Mint már emlí
tettük a természet úgy rendezte e dolgot, hogy a párosodás 
csak a szabad ég alatt történhessék, de minthogy ugyanezt az 
eget számos veszéllyel: hideg szelekkel, viharokkal, a szédülés 
rohamaival, vizcseppekkel, madarak és rovarokkal népesítette 
be, melyek szintén legyőzhetetlen törvényeknek engedelmesked
nek, intézkednie kell, hogy a párosodás rövid ideig tartson. De 
hamar véget is ér, a hím villámszerű halála következtében. Elég 
egy ölelés, a hím-nem folytatása a nő méhében megy végbe. A 
királynő' a kékelő magaslatokból vissza száll a kasba, miközben 
kedvesének kifestett beleit diadalmi lobogó gyanánt vonszolja 
magával.

Némely méhész azt mondja, hogy az Ígéretekkel terhes 
visszatérés alkalmával a munkásnők nagy örömben vannak. Ma
gam többször meglestem ezt a nászról való visszatérést, de nem 
igen tapasztaltam valami szokatlan élénkséget a méhek között, 
kivéve azt az esetet, mikor valamely ifjú királyné repült ki egy 
raj élén, kiben az újonnan alapított és alighogy elfoglalt köz
ség egyetlen reményét dédelgeti. Ekkor a munkásnők eszeve
szett izgalommal rohannak elébe. De rendes körülmények kö
zött, bár a község jövője gyakran nem kevésbbé van kockára 
téve, úgy látszik, mintha megfeledkeznének erről. Addig a pil
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lanatig, míg a királyné versenytársainak legyilkolását meg
engedték, mindent meggondoltak, de ettől a perctől kezdve 
ösztönük megtagadja a szolgálatot; mintha hézag támadna elő
re látásukban, oly közömböseknek mutatkoznak. Felemelik fejü
ket, megismerik talán a termékenyülés halálos zálogát, de még 
bizalmatlanok s nem nyilvánítják azt az örömet, melyet képze
lődésünk várt. Minthogy számítók és illúziókra nem igen haj
lanak, valószínűleg egyéb bizonyítékokra várnak még, mielőtt 
örvendenének. Helytelenül cselekszünk, ha e tőlünk annyira kü
lönböző kis lények minden érzését logikussá és tű Ion -túl embe- 
riessé akarjuk tenni. A méhek, valamint az összes többi állat vi
lágában, melyek a mi értelmünknek valamelyes visszfényét 
hordják magukban, ritkán jutunk olyan szabatos eredményhez,, 
aminőket a könyvekben írunk le. Sok mindenféle körülmény is
meretlen -marad előttünk. Miért tüntetnők fel őket tökéleteseb
beknek, mint aminők valóban, hazug meséket költve felőlük? 
Ha némelyek azt hiszik, hogy a méhek érdekesebbek volnának, 
ha jó magunkhoz hasonlítanának, ez csak arra vall, hogy nin
csenek tisztában azzal, hogy minek kell egv fogékony elme ér
deklődését megragadni. A megfigyelő célja nem az, hogy bá
mulatba ejtsen, hanem hogy megértse a dolgokat s valamely 
értelem hézagait, bizonyos, a mienktől eltérő1 agyveiő-rendszer- 
nek ismertető jeleit egyszerűen kimutatni legalább is oly érde
kes, mint csodákat regélni róla.

Mindazonáltal a méhek közömbössége nem általános és mi
kor a lelkendező királyné a repülődeszkára érkezik, egy-egv 
csoport összeverődik körülötte s a kas boltozata alá kíséri, ho
vá a kas valamennyi ünnepének főhőse, a nap, csak félve hatol 
be, hogy a viaszfalakat és mézfüzéreket aranybarna sugarakba 
mártsa. Egyébként maga az új hitves nem -indul fel jobban, mint 
népe. A praktikus barbárkirálynő szűk agyvelejében nincs hely 
fölösleges izgalmak számára. Most cupán egy gondja van, minél 
előbb szabadulni óhajt párja alkalmatlan emlékétől, mely járá
sában akadályozza. Leül tehát a küszöbre és gondosan kiszag
gatja testéből a hím fölöslegessé vált szerveit, melyeket a mun
kásnők sorra magukkal visznek, hogy távol a kastól félre dob
ják. Mert a párja mindenét oda adta neki, sokkal többet, mint 
szükséges lett volna.

Ondótömícjében csak azt a termékenyítő nyálkát tartja 
vissza, melyben milliónyi életcsíra úszkál, csírák, melyek a peték
kel rendre találkozva, holta napjáig folyton létre fogják hozni

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műlép
nagy raktára  ; R IT T IN G E R  F E R E N C , Lucenec-Losonc, 
M asaryk u. — Á rjegyzék  kívánatra ingyen!
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teste mélyében a hím és nőel'emnek azt a titokzatos egyesülését, 
melyből a munkásnők származnak. A nemzés müvében tehát 
sajátos csere folytán a hím-elemet ő nyújtja, míg a női prin
cípiumot a hím szolgáltatja. (Tudva azt, hogy egy mag nem 
termékenyített az anya petéiből, herék jönnek létre.) Két nap
pal a párosodás után lerakja első' petéit s népe azonnal aprólé
kos gonddal veszi körül. E pillanattól fogva kezdi meg kettős 
nemmel megáldva — amennyiben egy kimeríthetetlen hímet is 
rejt magában — igazi életpályáját. Többé nem hagyja el a kast, 
nem látja viszont a napvilágot, ha csak rajt nem keli vezetnie s 
termékenysége csak halála közeledtével szűnik meg.

Mesés nász valóban! A legtündéribb, melyet csak elképzel
hetünk; tele az ég kékjével, tele tragikummá!, villám módra le
sújtó s kiapadhatatlan, egyetlen és káprázatos, magános és vég
telen nász, melyben a vágy ereje túl emelkedik az élet korlátáin. 
Csodálatos mámor ez igazán, melyben a halál ott éri áldozatát, 
ami a földgolyónkon a legtisztább és legszebb: a végtelen ég 
szűzi térségein, az égbolt fenséges derűjében szabja ki a bol
dogság pillanatát s lemosva a makulátlan verőfényben a sze
relemről mindazt, ami benne kissé mindig nyomorult, feledhe
tetlenné teszi a csókot s az egyszer szerény dézsmával is beérve, 
szinte anyai- kezekkel maga gondoskodik arról, hogy két töré
keny kis életet egy és ugyanazon testbe helyezzen ei és egyesít
sen hosszú időkre, elválaszthatatlanul. A tiszta valóság maga 
nem ilyen költői, de ennek is meg van a maga költészete, me
lyet ugyan nehezebben fogunk fel, de végre talán mégis meg
értünk. A természetnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy 
e két «atómkivonatnak«, mint Paskal nevezné őket, fényes me
nyegzőt, egy ideális szerelmi pillanatot szerezzen. Hogy ezt 
biztosítsa, a hím nemzőszervét oly sajátos módon helyezte el, 
hogy másutt, mint a szabad térben, lehetetlenség használni. Elő
ször is két nagy légzacskóját hosszas repülés által teljesen fel 
kel! duzzasztania, a színükig telt roppant tömlők azután nyo
mást gyakorolnak a potroh aisó részeire s előidézik a nemző- 
szerv kitolódását. Ez az egész (bizony elég prózai, fogják mon
dani némelyek, sőt borzasztó, fogják hozzá tenni mások) fizio
lógiai titka a móhipár mesés röptének, káprázatos szerelmi haj
szának s pompás menyegzőjének.

Ha valamely véletlen, vagy emlék, valamely illúzió, vagy 
szenvedély, szóval bármely inditóok folytán egy tárgyat szebb
nek látunk, mint mások, becsüljük mindjárt nagyra ezt az in- 
(iitóckot. Lehet, hogy csupán tévedés, de ez a tévedés nem gá
tolhat bennünket abban, hogy amely tárgyat a íegcsudálato- 
sabbnak találjuk, egyúttal a legközelebb álljunk ahoz a pont
hoz is, hogy a benne rejlő igazságot feismerjük. Az a szépség, 
amellyel mi ruházzuk fel, reáirányozva figyelmünket valódi 
szépségére és nagyságára, melyeket nem könnvíi felfedezni s 
melyek minden tárgynak általános és örök erőkhöz és törvé-
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nyékhez való szükségképi viszonyában rejlenek. A megcsodálás 
képessége, mely bennünk valamely illúzió révén ébred fel, nem 
vész kárba az igazság felismerése körül, mely előbb-utóbb be
fog következni. Az emberiség ma régi szavakkal és érzésekkel 
fogad egy-egy igazságot, mely talán nem született volna meg, 
s nem találhatott volna kedvező talajra, ha azok a feláldozott 
illúziók nem készítették volna élő az emberek elméjét s nem 
hevítették volna szivét, melyekben az igazságoknak kell fogam- 
zaniok. Szerencsések azok a szemek, melyeknek nincs szüksé
gük illúziókra, hogy e kínálkozó látvány nagyszerűségét felfe
dezzék. A többieket az illúzió tanítja meg arra, hogy körülte
kintsenek, álmélkodjanak és örvendjenek. Bármily magasba is 
vessen tekintetünk, sohasem fognak tekinteni túlságos magas
ba; mert az igazság, mihelyt közeledünk feléje, magasba száll, 
mihelyt pedig csodáljuk, közelebb jutunk hozzá; bár mily fen
nen szárnyaljon is örömünk, soha nem lesz hiába való s mindig 
az ismeretlen, örök igazság alatt fog maradni, mely elérhetet
len szépségben lebeg minden létező felett.

(Folytatjuk.)

A gyümölcs mint orvosság
Báír a gyümölcs gyógyászati értéke teljesen elvitázihatatlan, 

annak használata mindmáig sem jutott át a gyakorlat mesgyé- 
jén. Lehet, hogy azért, mert annak gyógyeélokra való elkészí
tése már nem divat avagy azért, mert ez az elkészítés sokaknak 
«terra inkognita«! Pedig a kietlen mának nyomorúsága nagyon 
is indokolttá teszi, hogy az Ínyenc művészettel közös talajon 
mozgó e kérdéssel bővebben foglalkozzunk. De mielőtt ezt ten- 
nőik, kedves kötelssségünk rövid történeti visszapillantással ál
dozni azoknak, kiknek a közlendő gyümölcs-gyógyászati jegy
zetek eredetüket köszönik. A jegyzetek bő kárpótlást nyújtanak 
a rövid visszapillantásra szentelt időért!

Évszázados, lombos fákkal szegélyezett tündéries virágpark 
ölében nemesen egyszerű, egyenletes kastély a d e m o k r a t a  
n e m z e t e s ú r é k ősi kúriája. Címeres oromzatáról a bágyadt 
őszi napfényben is hivogatóan aránylik a szelíd «Isten hozott!« 
A vasrácsos nyitott kaputól széles fasor között, gondozott fö- 
vényut, két oldalt mesésen lugasitott, kigyódzó ösvények vezet
nek eléje. Az utat szegélyező lombos fák szelíd árnyékából, a 
gyepesített selymes zöld háttérből szinte varázsszerüen emelkedik 
ki a kerti padok szűzi fehérsége. A mesés virágágyak- és körön - 
dokkéi átkarolt e kúria még ma is központja a vidék értelmi
ségének, mint régente, amikor a kettőszeres nemesi előnév elé, 
erre való célzással jutott a «demokrata« jelző.
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A kúria termeiben vadász-lakoma utáni kedves hangulatú 
vendégsereg. A szelíden poharazó uraknak a mindig aranykedé- 
lvü nemzetes beszéli el jóízű tréfákkal átszőtt, katonai élmé
nyeit; — az úrhölgyek pedig kedveskedő, vidám csevegésükkel 
ostromolták a nagymüveltségü, galambszelid, jóságos nemzetes 
asszonyt, hogy a vadmalac mellé terítékek fölséges izü áfonya 
befőttnek elkészítésére őket is megtanítsa. Az urak közt a nagy 
hadgyakorlatok egyike szolgált témául. A «rogyásig« való mene
teléstől! megbetegedett legénységnek ama . fegyelembontó csí
nyéről folyt a szó, amint vezénylés, szigorú parancs, kiirt jelzés 
ellenére a königretzi Rükwertskonzentrierung fejvesztettségével 
menetelt — félre, — hogy amint később tudódott ki, — baja 
ellen a bokrok, cserjék intim hátterében használjon «áfonya- 
kúrá«-t. De meg is gyógyult az eszemadta legénysége! S mire a 
mindig csigavonaton járó egészségügyiek (sanitézek) megér
keztek, — az áfonyától makkegészséges volt mindahány. Az el
beszélést kisérő szelíd kacagást élénk érdeklődés követte a z 
á f o n y a  iránt, főként azok részéről, akik ezt eddig csak vad 
malac mellé való, finom befőttnek ismerték s halvány sejtelmük 
sem volt róla, hogy ez mily h a t á s o s  g y ó g y s z e r  h a s 
me né s - ,  h a s c s i k a r ás-, s ő t  h a s g ö r c s ö k  e l l e n i  s.

E rövid kitérés után ismét fölveszem a gyümölcs, mint 
gyógyszerről való jegyzetek közlésének fonalát, azzal az őszinte,, 
kijelentéssel, hogy e jegyzetek gyűjtését hasonló érdeklődés ér
lelte tetté ott, abban a kedves nemesi kúriában, honnan a legne
mesebb emberszeretetnek oly sok, szép gondolata kelt szárnyra!

Az elmondottakból tudjuk, hogy a vitéz honfiak menetel
tető baja az áfonya hamvas-fekete bogyóinak előkészítés nélküli 
puszta használatától mily hamar múlott el. Mennyivel gyorsab
ban segít e bajoknál az aszalt áfonya. S ahogy pl. az aszalt szil
va székinditó, úgy székrekesztő az aszalt áfonya. A nagyon jóízű 
bogyók élvezete is kellemesebb, a hatás is enyhébb, mint pl. a 
drasztikusan ható keserűségek (porok, vizek) vagy a kellemetlen 
ricinusé. A hasnak nevezett emésztő katlan e rémesen kellemet
len bajai ellen leghatásosabb gyógyszernek bizonyült a boldog- 
emlékű Kneip páter prakszisában is első helyen álió Á f o n y a -  
k i v o n a t .  Ennek elkészítése a lehető legegyszerűbb. Egy liter 
96%-os finom borszeszben öt-hat maréknyi aszalt áfonyát jő 
sokáig, úgyszólván az elmállásig, napon áztatunk! S talán mon
danom is fölösleges, hagy az üveg, melyben a kivonat ázik, lug- 
zódi'k, erősen dugaszolandó! A teljesen átérett kivonatot vászon 
ruhán szűrjük át jól dugaszolandó, tiszta üvegbe s (a tőle az 
egész konyhát rózsaszínben látó, derűs kedvű Hanny szakácsnő

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

nagyban azonnali kifizetés melleü 10— Ke, letétméz 10'50 Ke.
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torkossága elől) hűvös éléskamrában tartjuk. — Ebből egy ká
véskanálnyit öntünk egy deczi langyos vizbe s azt (tetszés sze
rint akár mézzel édesítve1) tiz percenkint ismétlődő adagokban 
isszuk, a bajnak csakhamar jelentkező elmúlásáig. Az á f o n y a  
gondosan szántott levelei!bőil (10—15 gramm három deci bor
ban) főzött t e a szintén jó gyógyszer a hasmenés ellen. A le
szűrt teát, szintén tiz percznyi időközökben, egv decis csészén
ként isszuk. A friss levelekből sajtolt levet, felényi langyos vízzel 
szájöblítőnek használják az íny-szájúbetegségben szenvedők.

Túllépné e cikk szűk keretét az áfonyának élvezeti (bor, pá
linka, likőr) s pincészeti célokra való földolgozásának ismerte
tése. Azok kedvéért azonban, kiknek asztalára vajmi ritkán, sőt 
talán soh’sem is jut vad malac — hanem megelégednének a szelíd 
házi malac ropogósra sült pecsenyéjével, — nehogy ez az étek
beli jóság hasunkat menetelésre csapja el: ide iktatom még a 
gyógyhatású á f o n y a  b e f ő t t  készítési módját, ahogy azt a 
nemzetes asszony az őt ostromló szépnemnek diktálta. — Vörös 
áfonyának teljesen érett, kiszemezett bogyóit befödött porcel- 
lántálban, sütőbe tesszük, ahol teljes átmelegedésig, keverés nél
kül hagyangók. Tehát csak átmelegedniök szabad s nem forrniok! 
A levéből kiizzadt, forró bogyókat ezüst kanállal kisebb befcttes 
üvegekbe rakjuk át úgy, hogy minden üvegcsébe a bogyókra lé 
is jusson. Teljes kihűlés után rumban áztatott papirost teszünk 
tetejükbe azután az üvegcséket bekötjük. Elrakás után, eleinte 
többször cseréljük ki a rumban áztatott papirost, nehogy penészt 
kapjon a befőtt teteje. Ha ez történetesen mégis előfordulna, 
ügy a penészeseket leszedjük s a befőttet negyedórára gőzbe 
tesszük. Fél nappal a használat előtt megfelelően vörösbort, 
mézet, s egy kis szegfűszeget teszünk belé. Ez a befőtt minden 
más pecsenyéhez is kitűnő.

Az áfonyáról, mint növényről tudnunk kell, hogy a hanga- 
félék (Ericaceae) családjához tartozó cserjék, melyek közül csak 
kettő érdekölhet bennünket.

Az áprilisban lilásan virágzó f e k e t e  á f o n y a  (Vaccinium 
Myrtidlus, (L.) Borűka, Heidelbeere közöl méteres cserje hamvas 
fekete bogyóival s a május-júniusban fehéren vagy hussziniien 
virágzó, alacsony (20—30 cm. v ö r ö s  á f o n y a  (Vaccinium 
Vitis idaea, Lj) Cervená jahoda, Brusnice obecná, Preisselbeere 
skarllátvöröses bogyóival. Az előbbi ritkás erdőkben, cserjék
ben termő erdei gyom; — az utóbbi pedig tőzeges, sziklás, szikár 
erdők növénye. — Házi kertjeinkben egyiket sem sikerült eddig 
meghonosítani.

M! in d k e 11 ő v i r á g j á n a k  r e n d k í v ü l  bő a nek-  
t á r a  s i gy  v a l ó d i  á l d á s  ez t e r mő i b e  l y ü k  mé h é 
s z e t é n e k .  Mindkettőnek bogyói nagyon jóízűek; — gyógy
szerül javarészt a fekete áfonyát, befőttekül a vörös áfonyát 
használják.
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A rajzás megakadályozása
Tanulmány.

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

(folytatás.)
a) A tápnyál mikénti felhasználása.

A tápnyál nemcsak táplálkozásra, hanem bőséges mézzel fel
dolgozva a lépek építésére is szolgál.

Ha oly bő a virágpor, hogy a fiasitás táplálására már feles
leges, akkor a felesleg építkezés céljára lesz fordítva, ha e té
ren alkalom van. Az épitett szüzlópeket az anya nagy előszere
tettel és gyorsan petézi be, hogy a táplálék megint a fiasitás ne
velésére fordittassék.

A herelépek építését a méhek korán megkezdik, sőt ha van 
hová, sokat is építenek, hogy az anya azokat idejében bepetéz
hesse. Sürgős is ez a dolog, mert a here 25 nap alatti kikelését 
és az erre következei 15 napi fejlődését számítva, legkevesebb 
40 nap, vagyis hat hét szükséges, hogy nemzésre érett legyen 
Már pedig a május közepe táján, vagy néhol június első felében 
fellépő rajzásnál az egypár nap múlva bekövetkező lakodalom
ból a nászra felkészülten nem hiányozhatnak. Hogy pedig ek
kor, mint ilyenek megjelenhessenek legkésőbb március végén, 
április elején már a herepetéket az anyának elhelyeznie kell, szá
mítva azt, hogy az időjárás a kifejlődést esetleg hátráltatja, vagy 
kedvezd' esetben a rajzás hamarább is bekövetkezhetik. Ezen kö
rülmény érthetővé teszi a méhek abbeli magatartását is, hogy e 
téren megalkuvást nem ismernek. Ha tavasszal nincs herelép, 
építenek a beadott mülépre is, akár csak egyik oldalán. Az 
anyák képesek felhasználni a mű lépek deformált megnyúlt sejt
jeit, a tartaléksejteknek szabálytalan kötő sejtjeit — a here pe- 
tézésre. A keret és kaptárfala közti kis ürességeket, a zugokat, 
herelép hijján heresejtekkel töltik meg a méhek. Ezek után meg
érthetjük, hogy a rajok, különösen az első rajok a jó időjárás 
esetén az utórajok is, miért építik már az eíső! fiasitás után a 
heresejteket. A természet követelményeinek érvényt szerezni 
igyekeznek. Szaporítás herék nélkül nincs. Ha a mézürben here
sejt van, az anya bepetézni felmegy; ha ráccsal elzárva van, a 
méhek azt sem mézelik. A petézésre tartják fenn. Ha a fészek
ben elegendő herelép van, főleg ha bőven van, akkor a méztér 
elzárása felesleges s az itt levő hereiépeket is mézzel töltik meg. 
Az anyát a fészek hereiépei tömegüknél fogva lekötni képesek.

A herefiasitás fejlődésének utolsó hetiben bekövetkezik az 
anyabölcsők húzása. Beállott a vemihesség. A család tétlenkedni 
kezd, lusta, egy jó része ki is szokott feküdni a lakásra. Tőgyei.
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A vemhesség bekövetkeztével a rajzást megakadályozni, hogy a 
cél: a mézjövedelem eléressék: — már nem igen sikerül.

b) A vemhesség megakadályozása.
Kérdés már most az, hogyan akadályozzuk meg a vemhes

ség bekövetkezését és ebből kifolyólag magát a rajzást? A fele
let a tápnválnak a fentiekben ismertetett mikénti felhasználá
sából következik: — ne engedjük odáig fejfedni a dolgot, hogy 
a család anyabölcsőket építhessen. Idejében más irányba vezes
sük Le a táp nyál felesleget. Gerstung nagy német méhésznek 
a gyakorlat által is igazolt elmélete.

Mihelyt a hordás bőségesebb, mint pl. a gyümölcsfák virág
zása idején és ha már a fészek is telt — bővitsünk. Az üres he
lyekre adjunk miilépeket is, mint azt már az I., 1. pont alatt le
írva van. A felesleges tápnyál levezetésére alkalmat adunk. A 
méneket a rajzás felé haladó munkálataikban késleltetjük. A be
adandó mülépek száma 1—1 esetleg 2—2 és pedig a szélső fia- 
sitásos lépek mellé következőleg. Több mülép behelyezésével a 
kiépítés félbemaradhat, megszakadhat, mert első a fiasitás táp
lálása. Tartsunk tehát mértéket. A méhek előtt a meglévő fiasitás 
táplálása előbbre való.

Ha már most a beadott mülép eket a fiasitás lefedése előtt, 
tehát 9. napra, újakkal: cseréljük ki, — a tápnyál felesleg további 
levezetésével a rajzásra való készületet elodáztuk. Az eljárást 
ekként még folytatva a rajzást jórészt meg is akadályozhatjuk. 
Ezen felül .még;, a lépek felújítására is közrehatunk.

Még biztosabb módszer az, ha a lépek esetleges hereépit- 
ménv részleteit már élve kiirtjuk, helyüket mülép vagy tartalék- 
lép darabokkal annak idején kifoltozzuk s azután a herefiasitás 
részére lépkezdéssel, viaszcsikkal, ellátott kereteket adunk s azo
kat a kiépítés és bepetézés után gondosan ellenőrizzük s helyük
be más előkészített kereteket teszünk.

Két keret — figyelemmel a herék dús táplálkozására — 
rendszerint elegendő is azok kicserélésére alig lesz szükség.

Ha szűz, — vagy világos herelépek felett rendelkezünk, ad
juk ezeket. Mézet takarítunk meg.

Ezen módszer Dáchel elméletén alapszik.
Dáchsel azt mondja, hogyha a fészek (épeinek Vn-a herelép, 

ez rendszerint elég a rajzás megakadályozására.
Ez alapon a fészket a herék számára már eleve berendez

hetjük akkor, mikor bővítünk.
Dáchsel elméletének igazolására álljanak a gyakorlatban 

terjedői ezen szálló igék: «Sok here kevés raj«. «Kevés here sok 
raj«.

A kellő számú herelépek, mint említve is iett, a mézkamará
tól távol tartják, lekötik az anyát. A Hanneman rács szükség
telen.

(Folytatása következik.)
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1933,
Ez idei év nekünk 

A  csalódások éve volt,

Mely kiürité zsebünk 

S munkánkban mindennek vese

Soha annyi reménnyel 

Nem vártuk az akácnyilást,

S annyi üres edénnyel 

.Munkánk után a díjazást.

Valótlan álom maradt 

.Mézcsillogás s pergetés,

Kezünk cukortól ragadt 

Szükséges lett az etetés.

Hogy az akác nem nyílott,

S nem ontá a nektárt semmi:

Az csak példát mutatott,

Nem fogunk elkeseredni.

Bízunk, hogy a jövőben 

A kaptár csordultig telik 

Munkánk fizetve bőven 

Szép álmunk beteljesedik.

TÓTH LAJOS.

—  A  reuma gyógyítása méhcsipés- 
sel. Londoniban most nyílott meg ün
neplés külsőségek között a méhésze
ti kiállítás. Wibitlatm thorntonheatbi 
méhész érdekes tapasztalatairól szá
molt be az újságíróknak. Azt a meg
lepő felfedezést tettem — mondotta, 
— hogy a méhek csípésének nagysze
rű gyógyító hatása van a reumatiiz 
musra. Régebben reumatikus fájdal
mak kínoztak. Tavaly legalább száz 
méh eresztette belém fullánkját. 
Most kutya bajom sincs — fejezte 
be előadását a méhész . . .

—  K A P T Á R FE D Ő  ANYAG. Mé
hésztársak sokszor fordultak hozzánk 
azzal, hogy jó fedőanyagot szeret
nének szerezni kaptáraikra. FR EU N D  
BENŐ, N Ő V É  Z Á M K Y  főtéri üzleté
ben kapható, vágva 7.—  Ke, 10 m2 
vételénél m2-ként 6.50 Ke árban be
szerezhető.

Az 1933-as méhész-év képe 
1933. IX. 26-ai levelekben:

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Szives felszólítására az 1933-as év 

tapasztalatairól az alábbiakban szá
molhatok be.

Tátraszéplakon (1000 m. a t. sz. f.) 
enyhe telünk volt kevés hóval. Mé- 
beim szabadban (100%-ig) nagyon jól 
teleltek ki, igen csekély mennyiség
ben találtaim elhullott mébet a ta
vaszi átvizsgálásnál.

Tisztuló kirepülés márc. 4-én volt 
méhesemben, bogaraim makk egész
ségesen érték meg a tavaszt s vígan 
röpködtek a verötényben, s én velük 
örültem az első sikeres kitelelésnek.

A tavasz korán kezdődött, március
ban már hordtak virágport méheim,

: van a közeiben sok éger és más ko- 
j rai virág amelyek bőven juttatnak 
I táplálékot a fiatal generációnak. A 

következő hónapok ápriiiks, május, 
június nagyon kedvezőtlenek voltak 
méhészkedés szempontjából, s a ko
rai tavaszikezdet ellenére, cirka 14 
napi késés volt észlelhető a termé
szetben. Családjaim azonban június 
közepéig mindennek ellenére szépen 
kifejlődtek, ebben az időben észlel
tem, hogy sok fiatal méh szaladgált 
és kisebb csoportokba verődik s fek
szik a kaptár előtti téren, nem bírtak 
repülni, mig némelyeik a sürü bélsár
tól, amely aprón pontozottan távo
lodott el a végbéiiből megszabadul
va fölröpültek. Sok ott pusztult. A 
leírások után a méh betegségeiről a 
májusi betegségre ismertem rá ben
ne, nem tettem ellene semmit, kb. 
10 nap alatt elmúlott a baj.

Az első rajt júniusban kaptam, a 
főhordás július elejére tolódott ki s 
ez volt a szerencséje bogaraimnak, 
ment mindaddig igen hideg, kedve
zőtlen rossz idő uralkodott. Amikor 
a málna virítani kezdett, beállott a 
meleg, s ez volt a főhordás kezdete. 
3 hétig tartott s ez elégségesnek bi
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zonyult, hogy családjaim ellássák 
kamarájukat a szükséges élelemmel, 
s nekem pedig cirka 15 kgr fölösleg
gel fizessenek családonként. Termé
szetesen a kapott 80 kg. adómentes 
cukrot felosztottam a 18 családnak. 
Szeptember 15-ig kész voltaim az 
etetéssel.

A legnehezebb részét az ez évi ta
pasztalataimnak majd hogy ki nem 
felejtettem, képzelje el Főszerkesztő 
Uram! 14 sage tizennégy rajom volt 
a 10 meglévő törzsből, ez aztán olyan 
tempó, amit a jövőben nem kíván
nék követni s bizony erre fölkészül
ve sem voltam, s mondhatom nem 
volt öröm, amikor egyszerre 2 raj 
is csüngött a fán s nem volt mibe 
tegyem. Megnyitottam én a mézürt 
idejében, próbáltam a bölcsőket ki
vagdalni, mindhiába a rajok csak 
.szaporodtak, s most tizennyolc a csa
ládjaim száma ugyanis egyesítettem, 
visszaraktam és ahogy adódott csök
kenteni igyekeztem a létszámot.

■Ha a rajzást az én akaratom sze
rint tudnám korlátozni minden jó 
lenne, de igy egy kicsit drukkolok 
a jövő évtől! Most arra fogom fek
tetni a fősulyt, hogy nem rajzó haj
lamú családokból anyákat neveljek! 
Különben nagy kedvem és örömöm 
van a1 móhészkedésíben!

Mélhésztársi üdvözlettel:
Mészáros Ilona,

E gye sü le ti é le i

— A Lévai Méhészeti Egyesület f.
évi október hó 1-én tar-tótit összejö
vetelt Léván a Kahholikus Kör helyi
ségében. A gyűlés megnyitása után 
felölvastatott a jegyzőkönyv és 'hite
lesíttetett. — Az elnök megemléke
zett a Léva várossal kötött szerző
désről, mely szerint az egyesületnek 
Léva városa 6 évre bérbe adott 6 
hold. földeit évi 420 kg. gabona bér
ért. — Azután meg lett választva a 
tenyésztési osztály, amelynek tagjai: 
Králik Imre, Senesi Alajos, Knopp 
Mihály, Duta Zsigmond uraik, élü
kön az osztály elnökével, KaiEina La
jossal, a helybeli adóhivatal vezető
jével. — Majd a mézosztály elnöké
nek, Knopp úrnak a beszámolója.

következett, aki bejelentette, hogy a 
megvétel és eladás iránt nem volt 
semmi érdeklődés. — A titkár szóvá 
tette a cukor kiosztása .körül felme
rülő nehézségeket, amelyeknek elő
idézői egyes tagok, mert a cukor át
vételére későn, vagy csak többszöri 
felszólításra, jelentkeznek. E.z az el
járás pedig a pénz kezelése körüli 
gondokat úgy a pénztárin ok mák, mint 
az elnöknek csak feleslegesen szapo
rítja, mert az elnök ia cukorért fele
lős. Ennek következményeképpen el 
lett fogadva az 'elnök azon javaslata, 
hogy a cukor árának a felét köteles 
minden tag a cukor megrendelése
kor letenni. Az igy letett összeg a 
cukor megadóztatására fog szolgálni 
abban az esetben, ha valaki a cukor 
átvételére megjelölt terminust be 
■nem tartaná. — A szabad indítvá
nyok során a titkár felhívta a fi
gyelmet Zander németországi tanár 
népies kaptáraira, amelynek összeál
lítását és kezelési módját ismertette. 
Határozatila.g elfogadtatott egy ilyen 
kaptárnak a 'próbamegoendelése. — 
Őszi ültetésre .megrendelendő 40 dob. 
kislevetü hars és 100 drb. akác, ame
lyeket még ,a f. évben kell kiültetni. 
— Több, különféle felszólalás után 
a gyűlés 17 óra 30 perckor bere- 
k-esztve. — A legközelebbi összejö
vetel, mint gyűlés f. évi december hó 
10-én (vasárnap) 14 órakor lesz meg
tartva Léván a Katiholikus Kör helyi
ségében. — Egner Imre.

Sze rke sz tő i üzenet

Fehér János Bögellő. Csodálko
zom levele .hangján, különösen ak
kor, ha a lapot figyelemmel olvasta, 
hogy az egyesület megtett mindent. 
Hogy a cukor kiutalása a sok után
járás után is csak 16-án történt meg 
azt az egyesület .terhére nem lehet 
írni.. Hi.gyje el, az ön levele azok 
kedvét is elveszi, akik a méhészek 
érdekéiben önzetlenül dolgoznak. In
kább a béke szere tőkre, mint a meg- 
nemértőkre van az egyesületnek 
szüksége. Kívánsága szerint január
tól törölve!

Olvasó. írja meg címét, válaszo
lunk. A szerkesztőség titoktartása 
fennáll.
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— Rendkívüli árajánlat méhészek
nek! Schmidt I. L. faiskolája és ker
tészete, (Bratislava, Sendlein ut75.) 
ajánlja őszi ültetésre a következő 
mézelő fáit és évelő növényeit: Mé
zelő fákban: Platánilevelllü juharfa
(Acer platanoides), Isten,fa (Ailantihrus 
glanldiulosa), Mannakor is (Fraximis 
ornus), Közönséges akác (Róibimiia 
pseudoaccacia), Japán akác (Sophona 
japonica), Kínai akác (Koekeuteria 
paniculata), Niagyleveíü ihárs (Tilia 
giramdiifolia), Kisiteveílü hars (Tilia 
pamvifolia), Szilfa (Utaus imontana), 
Seprüfa (Spiraea japonica). — Méze
lő növényekben: Lilb-asalá.t;a, (Anabis 
alpina), szegélynövény, Varjúmáj 
(Sedum spurium), r szegély növény, 
Csipkepity (Nepeta mussini), dísznö
vény, Dercefü (Cypsophylla pani.cuta- 
ta), dísznövény, Szarvassaláta (Ce- 
rastium biebersteini), szególyinövény, 
Tauriai csalán (Echinops niveus), 
dísznövény, Korzikai veronika (vero- 
nica repens), dísznövény, Amerikai 
aranyeső (Solidago canadenais), dísz
növény, Ezüst faliborsó (Sedum ar- 
genteuim), szegélynövény, Őszi ge- 
rebcsény (Aster amellus), dísznövény. 
— A fenti fák és évelő növények bár
melyik kertnek díszére válnak, tel
jesen igénytelenek és a méhek által 
igen kedvelt mézelő,k. — Reklám- 
külídemény: fenti 10 fa (bokorfa) és 
évelő növény ára együttesen meg
rendelve Ke 100.—, melynek előzetes 
beküldése esetén a csomagolás költ
ségeit neim (számítóim. — Részletes 
árjegyzék ingyen és bérmemtve! — 
Lásd a hirdetést!

K önyv ism erte té s

Magyar Kórus. Hangjegyes 
folyóirat a templom és iskola 
zenéjének ápolására.

Abban a reményben, hogy méhész- 
társaim között sokan vannak a kán- 
tortanitók, énekkarivezetők, nem lesz 
céltalan pár szóval .ismertetői azt a 
munkát, mit a cimtoen megjelöltem.

A «Magyar Kórust« Kerényi György 
és Kertész Gyula szerkesztik. Az ő 
nevük a zenei világiban ismeretes. 
Biztosítékot nyújt arra, hogy a ze

neirodalom remekeinek jut birtokába 
mindenki, aki azt megrendeli olcsó 
előfizetési árban. Mml a cimiben je
leztem hanigjegyes folyóirat. Talál
hatunk egyházi ünnepélyek alkalmára 
férfi, vegyes és gyenmeiklkari dolgo
kat. Külön kiadásban a magyar nó
ta,irodalom remekeit iskolai haszná
latra 2—3 szólamra, s férfi vagy ve
gyes karok részére.

Magasztos hivatást tölt be e mun
ka egyházi zenénk szolgála,fában.

A szerkesztők mellett a modern 
zemevilág isimert nevei találhatók.

A zenekedvelő tanító, kántor-kar- 
vezető kollégáimnak figyelmét felhí
vom a bővebb felvilágosításért for
duljanak a «Magyar kórus és Ének
szó* kiadóhivatalához Budapest, I. 
Fery Oszkár u. 55,. sz. alá.

— Uj szakkönyv a méhészek szá
mára. Mii sem mutatja jobbam a mé
hészet fejlődését mint az, hogy a mé- 
heket szerető izig-vérig méhészek 
kutatásainak eredményei nyomdafes
ték ,ailá kerülve napvilágot látnak. 
A kutató elme mindenkor arra töre
kedett, hogy azt a dolgot, amely bi
zonyos cél előbbre vitelét van hivat
va célozni, tökéletes formában vigye 
a,z arra kiváncsi, aibbóil tanúin,i kívá
nók elé. Ezt szolgálja Ján Naftáim: 
«Priakticny veelár pre ziaöiaitocnyeh i 
pokrocilych vcelárov« c. munkája is. 
Ján Natsin régi méhész. Azok közül 
a kevesek közül való, akik nem elé
gednek meg azzal, hogy a méhészet
ből csak anyagi hasznot lássanak, ha
nem áldozatok árán is, kutatásaik 
•eredményét a közjó javára értéke
sítsék. Égyiszóval a méhészeit szebb 
jövőjének útját, — miint a nemzet
gazdasági ág lég fontosabb ja inaik — 
egyemgesíse. Barátokat gyűjtsön, 
hogy több és több szegény kézéibe 
adjon valamit, eszközt /amivel éle
té t biztosítja. Könyve szlovák nyelvű 
méhészeknek nélikülözihe tétlen lesz, 
úgy kezdők, mint haladóknál. A kez
dőik megtalálnak benne mindent,, 
amit tudni kívánnak. A kezdet kez
detétől vezető. A könyv hézagpótló a 
méhész irodalomban. Kell hogy meg
ismerjék a méhészek e munkát, hogy 
ezáltal tudásukat ibővítvék, azt mé
hészetükben hasznosítani tudják. A 
(könyv ára a mai (gazdasági viszo
nyokhoz mérten olcsó: 18 Ke. Meg
rendelhető a szerzőnél: Ján Natsin, 
správca skoly, Piesfany.
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos szlovák

lapja á „$ i o v e n s k y V c e ! 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.

n TLwiÓ€&04iffi~
cimen 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 pasztorella. Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelkünk kincse, Jézus, 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 oltlionába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormíse“ ára 25 Ke és a portó. Megrendelhető 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 
mindennemű lakatosmunkák 
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 cikkeket: kaptá
raidat, mézpergetőket, műléppréseket, füstölőket, továbbá műlép 
garantált eredeti méh-viaszból. Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET
A legolcsóbb és lê tar- 
talmnsabbszaklap. Elő
fizetési ára 1929. évre- 
32 Kc.v, Mutatvány szá
mot díjtalanul küld a 
kiadóhivatal Újpest; 
Széchenyi utca 8 szám, 
hová az előfizetési díj 

■ is postautalványon kül
dendő De beküldhető 
az Pálku László Zilina 
(Zsolna) czimre is. —

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárott.

„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-— 
Ke, Magyarországon 4.—  P, Jugo
szláviában 50 —  dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap, 
25 éve szolgálja önzetlenül —  egye
dül a méhészekre támaszkodva —  a

méhészet ügyét.

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

Schmidt
I .  L .

kertészete és faiskolája 
Bratisfava, Sendlein ut 75. sz.

ajánlja őszi ültetésre mézelő növé

nyeit és fáit. —  Kérjünk kedvezmé
nyes árajánlatot és árjegyzéket.

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

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

ht ■]

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

utján eszköíölhető.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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


