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V áltozások szerkesztőségünkben
Egyesületünk a méhészet előmozdítása és a tagokkal, vala

mint az összes méhészekkel való szorosabb kapcsolat [létesítése 
céljából indította meg hat évvel ezelőtt lapunkat. A vállalko
zás nem volt kis horderejű és könnyű, mert egy ilyen lapnak a 
kiadása nemcsak emberfeletti munkát ró a funkcionáriusoknak 
a vállára, de hatalmas anyagi áldozatot követei a kiadótól is. A 
vállalkozás azonban sikerült, a méhészközönség nemcsakhogy 
megértette törekvéseinket, de elismerésre méltó módon mellénk 
állott és támogatott is bennünket. Táborunk reménységeinket 
messze fölülmulóan megerősödött. Ez tény s ezt minden mellék- 
körülményre való tekintet nélkül meg lehet állapítani. S ez az, 
ami minket továbbra is munkára és cselekvésre ösztönöz. A meg
értést megértéssel kívánjuk viszonozni. Nem akarunk mi sem 
megállani, hanem tovább szeretnénk fejlődni, tovább haladni a 
megkezdett utón, hogy közelebb férkőzhessünk ahhoz a célhoz, 
amelyet az a néhány lelkes ember tűzött ki, aki lapunk első szá
mát útnak bocsátotta. Sohasem volt az a célunk, hogy tőkét 
gyüjtsünk, nem akarjuk mi, hogy az előfizetési dijakból takarék
betéti könyvecske gyűjteményünk legyen, hanem vissza akarjuk 
a küldött pénzt juttatni azoknak, akik ezt adták, jobb, tartalma
sabb lap alakjában.

A folytonosan erősbbödö táborunk folytán mindinkább több 
munka halmozódott föl szerkesztőségünkben és a jelenlegi vi
szonyok mellett a szerkesztőség tagjainak vállára több munkát 
rakni már nem lehetett, jgy jutottunk el azután ahhoz az elhatá
rozásunkhoz, hogy szerkesztőségünket uj, pihent erők, megnye
résével kibővitjük. Éppen ezért a főszerkesztői tisztség betölté
sére

B A L O G H  B Á L I N T  urat,
lapunk eddigi főmunkatársát, a mindenki által ismert szakírót 
és előadót kértük fel, aki kérésünknek helyt is adott s már a 
jelen számunk összeállításában — mint a szerkesztőség beltag
ja — tevékeny részt vett. Természetes, hogy régi erőink is meg
maradnak. A lap eddigi szerkesztője, W i l l a n d  J á n o s  úr, 
mint felelős szerkesztő, továbbra is közreműködik. Régi kipró
bált munkatársainkat a jövőben is iparkodni fogunk megtartani. 
De emellett minden törekvésünk oda fog irányulni, hogy minél 
több uj munkatársat is szerezzünk lapunknak, hisszük, hogy fő- 
szerkesztőnk nagy ismeretsége révén ez is sikerülni fog nekünk.

Lapunkat uj köntösben jelentetjük meg s amennyiben anya
gi eszközeink megengedik, illusztrálni is fogjuk. Ez ugyan nagy 
tehertételt jelent a kiadások rovatában, de mégis szükségesnek 
tartjuk. Tervbe vettük a lap terjedőmének emelését is, de ezt 
csak lassan és fokozatosan fogjuk keresztül vinni.

Úgy mint eddig, ezentúl sem fog lapunk semmiféle érdekelt
ség szolgálatába szegődni s a jövőben is csak egy célt ismerünk: 
a méhészek érdekeinek előmozdítását. Azt akarjuk, hogy a lap
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összekötő kapocs legyen az egyesület vezetősége és a tagok, 
egyesület és egyesület, méhész és méhész között. Azt akarjuk, 
hogy ez a lap ne csak a Csehszlovák köztársaság magyar méhé
szeit tartsa össze, hanem az összes méhészek között ápolja a jó 
viszonyt. A mi célkitűzésűnk mellett ez lehetséges is; m i n em  
p o l i t i z á l u n k ,  mi  m é h é s z k e d ő n k !

Méhésztársak! Mi teljes mértékben tudatában vagyunk an
nak, hogy azokat a célokat, amiket magunk elé tűztünk, egy 
csapásra elérni nem lehet. Tudatában vagyunk annak, hogy a 
múltban itt-ott hibák is történtek, de a kezdet nehézségeivel ne
künk is meg kellett küzdeniink. A gyerekcipőket azonban már le
vetettük és hisszük, hogy most már nyugodtabban dolgozhatunk 
a méhésztársadalom érdekeinek előmozdításán. A mi munkánk 
azonban csakis akkor haladhat előre, ha nemcsak régi barátaink 
maradnak meg, de ha uj hívekkel is szaporodnak. Arra kérjük 
méhésztársainkat, hogy tartsanak ki továbbra is mehettünk, te
kintse lapunkat minden méhész a sajátjának s ilyen felfogással, 
— mint egy nagy család tagjai — egymást szeretve és gyámo- 
litva, lekiizdiink minden akadályt és nehézséget.

Lapunk összes barátainak a legboldogabb, gondmentes és 
örömteljes uj esztendőt kiván a

SZERKESZTŐSÉG.

O lv a s ó in k h o z !
Amint az előző1 bejelentésből is látható, lapunk szerkesztő

ségébe, mint főszerkesztő, beléptem. Mint ilyenkor szokás, új 
minőségemben be kellene mutatkoznom, sőt programmot is kel
lene adnom. Azt hiszem a bemutatkozás felesleges, mert a mé
hészközönség úgy is ismer, programmot adni is felesleges, mert 
hiszen én sem mondhatok mást, mint amit a szerkesztőség fen
tebb cetül kitűzött. A vállalt feladat nem könnyű s amellett fele
lősségtejes is. Célt csakis akkor érhetek el, ha a méhészközönség 
engem támogatni fog. Azt szeretném elérni, hogy a szerkesztő
ség és az olvasók között bizalmas, meghitt, — hogy úgy 'mond
jam — családias viszony fejlődnék ki. Azt szeretném, ha az érint
kezés minél közvetlenebb, az összeköttetés minél intenzivebb 
volna. Ehhez persze nem elegendő-az én jóakaratom, ehhez a 
méhésztársak megértése és kartársi együttérzése is szükséges. 
Ha igy összefoghatunk, akkor nincs előttünk akadály, melyet 
le ne tudnánk győzni s kitűzött célunkat biztosan elérjük: la
punk szebb, jobb, tartalmasabb és mindannyiunknak kedvesebb 
lesz.

Arra kérem tehát összes olvasóinkat, hogy mindén olyan 
megfigyelésükről, amely általános érdeklődésre számot tarthat, 
akár levél, akár cikk formájában engem értesíteni szíveskedje
nek, hogy azokat közre adhassam s abból valamennyien okol
hassunk.
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Lapunk illusztrálása nagy feladat elé állít bennünket. Kép
telenek vagyunk az összes ábrákat magunk elkészíteni. Nagyon 
jól tudóim azonban, hogy méhésztáirsaink birtokában nagyon 
sok, szebbnél-szebb és érdekesebbnél-érdekesebb méhészeti tá r
gyú fényképfelvételek vannak. Nagyon kérem, hogy ezeket rö
vid leírás kíséretében nekem beküldeni szívesek legyenek. Fel- 
használás után visszaküldőim.

Lapunk szellemi részének az irányítását én vettem át és én 
rendezem sajtó aliá a beküldendő kéziratokat, éppen ezért arra 
kérem méíhésiztáirsaimat, hogy a lap szellemi részét érintő kül
deményt az én címemre légyenek szíveseik beküldeni. De itt meg 
kell azt ist említenem,, hogy a kiadóhivatal a régi kezekben ma
rad s én a lap anyagi és adminisztratív részénél semmiféle mun
kát nem vállaltam s e tekintetben senkinek rendelkezésére nem 
adhatok s minden a láp küldésére, előfizetési pénzek könyvelésé
re, hirdetésekre vonatkozó megkeresést továbbra is a kiadóhiva
talhoz: Érsekújvár, Kórház utca 39. kell intézni.

Összes olvasóinknak mézben bő, boldog újesztendőt kívánok
Galánta, 1933. december hó

B A L O G H  B Á L I N T .

9

A m éhész té li  gondjai
November második felében beköszöntött enyhe napok bár 

bőséges alkalmat nyújtottak a késve feletetett családok alapos 
kitisztulására mégsem nézhet ma a méhész gond nélkül a tél 
elé, mely máris ridegen köszöntött be.

Rendes körülmények között a méhek nyugalma feletti ő r
ködésen kívül csak elvétve akad teendő a télen, most máris bő
ségesen arat a tél a gondatlan, előre nem látó, nemtörődöm mé
hész állományában. Máskor lehullott családokról csak január má
sodik felében, vagy még később lehetett hallani, ma már néhaivá 
lett a délszlovenszkói méh állomány tekintélyes része. Azon vi
tázni most, hogy miként kellett volna a veszteségnek elejét ven
ni, annálinkább céltalan dolog, mert évente dörmögi minden 
szakkönyv és lap a méhészek fülébe, hogy a telet csak egészséges, 
elegendői népességű, megfelelő élelemmel ellátott család élheti 
át jó erőben. Az elmulasztottakat ma már csak nagy fáradtság 
és veszteségek árán lehet pótolni. A téli etetés zárt, időnként fel- 
fűtött helyiségben sok költséggel és fáradtsággal jár, szabadban 
pedig csak cukorkásával etethetünk, amelynek készítése sok 
gondosságot követel. A már részben lehullott családot, ha jól 

‘ utána számit az ember, gazdaságosabb dolog elpusztulni hagy
ni, ha tartalék anyáról másként történt gondoskodás.

A lehullott család okvetlen eltávo-litandó a méhek kirepülé
se előtt. A méhek eltemetése és a kaptár kitisztítása után már 
csak a lépek gondozása okoz gondot. Ha a család még a fiasitás 
megkezdése előtt lehullott, a lépek alapos megszáritása után
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nyugodtan elraktározhatjuk azokat, még azon esetben is, ha tö
megesen találhatók a sejtekben elhalt méhek, amelyeket egyéb
ként készséggel kitakarítanak a cinkék. Ha azonban a fiasitás 
megindulta után történne a lehullás, különös gond fordítandó 
a fiasitásos lépek kitisztítására, nehogy a fiasitás rothadásnak 
induljon. E;z okból a leghelyesebb a Hasítást levakarni a köz
falig.

A méhek nyugalma feletti őrködés január második felétől, 
amikor is az eirlő'sebb családok anyja megkezdi a petézést, foko- " 
zotrabb legyen, mert ilyenkor kezdetét veszi a fokozottabb fo
gyasztás. A síró, erősen zúgó családot azonnal vigyülk este fű
tött helyiségbe s etessük fel, ha a zúgás és si/ás oka élelemhiány.
A feletetett családöt még lehetőleg sötétben vigyük ki helyére, 
ha a lehűlni hagyott helyiségben az a téli csomóba visszavonult. 
Szabályként lebegjen minden méhész előtt az a tanács, hogy 
minden rendellenesség azonnal megszüntetendő, ha az a család 
létét veszélyezteti.

Egy öreg méhész.

M eleg  kaptár, vagy hideg kaptár?
Gyönyörű júliusi reggel volt, amikor zászlóaljunk azon hegy 

lábához ért, ahol a tábori lövészetnek lefolynia kellett. Mire a 
helyszínre, a hegyderékon levő, lankásabb részre felértünk, köd 
szállott alá. Mi sem természetesebb, hogy a meredek, hegyi úton 
megizzadt a csapat, s nem volt kellemes a nedves hidegben való 
várakozás. Egyesek arra a merészségre vetemedtek, hogy fel
vették a köpenyt, mit azonban a 'egmagasabb feljebbvaló hama
rosan leparancsolt. Hideg volt, fáztunk. Tenni kéllett valamit, 
összebújtunk. Lassanként az egész zászlóalj egy tömegben, egy 
nagy körben tétlenkedett. Nem fázott többé senki, sőt a belsőbb 
részeken elviselhetetlen kezdett lenni a meleg, miért is a kör fo
kozatosan tágulni kezdett.

Amikor először olvastam arról, hogy a telelő méhcsalád a 
szükséges melegét egy telelő csomóba tömörülve állítja elő, azt 
a fenti esetből merített tanulság után annyira természetesnek és 
magától értetődőnek találtaim, hogy csodálkoztam s ma még 
jobban csodálkozom, ha olyasom, hogy a téli, szükséges mele
get a méhek a legkisebb felületű gömbbe való, szoros elhelyez
kedés mellett is csak fokozottabb ténykedéseikkel' (mozgással, 
szárnyrezgetéssel, erőltetett légzéssel) tudják előállítani, na
gyobb hidegek esetén az alsók!járós, kettősfalú kaptárban, tehát

— FELHÍVÁS! A lap szellemi részét illető cikkeket kér- 
jiik Balogh Bálint főszerkesztő Galánta címre küldeni.

Szerkesztőség.



felsőki járó alkalmazása mellett megerőltető munkát 'kell a mé- 
heknek kifejteniük, ami pedig jelentékeny többfogyasztást ered
ményez, sőt kemény hidegben meg is fagyhat a család. Éppen 
ezért kettősfalú, meleg, alsókijárós kaptárt, vagy zárt telelést 
ajánlanak a méhek életéért feleslegesen aggódók.

Nagyon ellenkező az én véleményem. Én nemcsak lehetőnek 
tartom egy erőteljes méhcsalád' legkedvezőbb kitelelését a fél- 
collos, összetákolt, tágas, felsőkijárós, nagykeretes kaptárban, 
lényeges többfogyasztás és létének veszélyeztetése nélkül, amely
re már nem egy példát láttam; de egyenesen a jó telelés előfelté
telének tartom azt, hogy a kaptár elhasznált, párás levegője aka
dálytalanul kicserélődhessék, ami pedig az alsókijáró alkalmazá
sa esetén nem történhetik meg. Az, hogy a zárt helyen telelő 
család fogyasztása valamivel kevesebb, mint a szabadban telelő 
családé, semmiesetre se bizonyltja a méhek küzdelmét a hideg-

Mayerhotter méheséből Iloralak.

gél, legfeljebb csak azt, hogy a szabadban teleiéi család tényleg 
többet fogyaszt, amely többfogyasztás azonban a végzett méré
sek szerint lényegtelen, s amely egyesek véleménye szerint a ki- 
terjedtebb fiasitás számlájára könyvelendő. De, mégha teljesen 
igazuk is volna a meleg kaptárt és zárt telelést ajánlóknak, ak
kor sem volnék barátja sem az egyiknek, sem pedig a másiknak, 
mert mindkettő1 káros hatással van a méhek ellenálló képességé
re. Hogy pedig az ellenállóiképesség csökkenése végzetes körül
ménnyel járhat, s annak visszafejlesztése a méhész célja nem 
lehet, eltekintve a szárnyasoknál és sertéseknél úgyszólván éven
te fellépő vésztől, s a többi háziállatainknál is gyakori járványok
tól, melyek kétségbevonhatatlanul az ellenállóképesség visszafej
lődésének következményei, csak a lóállományra hivatkozom.
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Lóállományunk háború előtt elismerten kiváló volt. Hogy 
ezen kiváló állomány mivé lett a háború első telén, azt minden 
hadbavouult tudja. De éppen olyan jól emlékszik minden orosz 
fronton harcoló azckra az apró orosz lovakra, melyek a leg
kritikusabb időben is megállották helyüket. Miért?! Mert az 
orosz lovak nem voltak meleg istállózással elpuhitva.

Nem túlzás ez a 'hasonlat. Eicibb-utóbb a méh éknél is bekö
vetkezik . . . azaz már régen, évtizedekkel előbb mutatkoztak az 
e 1 len ált ó kép esség vissz aif ej löd é s é n e k f é 1 rém a gy a r á zlh a t a 11 au j e le i, 
a mindjobban és jobban terjedő méhbetegségek, melyek kizáró
lag a helytelen tenyésztés következményei.*)

A tölbbfcgyasztásou**) kívül nincs számottevő indok a hi
deg te-leltetés ellen, mert nálunk, hol mérsékelt telek szoktak 
lenni, a családok kifogástalanul telelnek a szabadban felállított, 
egyesfalu, felsőkijárós kaptáraikban, sőt csakis ezekben telelhet
nek a legmegfelelőbben, mivel az elhasznált, párás levegőnek és 
a felesleges melegnek el kell távoznia a kaptárból. Hogy pedig a 
méhek téli, legkisebb életmegnyilvánulása is már egymaga feles
legesen sok hőt fejleszt, mi sem bizonyltja jobban, mint azon 
tény, hogy az elhasznált levegő és felesleges meleg szabad elvo
nulása mellett kemény, téli időben is egv óramutatót megcsúfo
ló lassúsággal vonul a méh a felső kijáróba torkoló lópközök fe
lületéről a belsőbb részekbe, mintegy tudomást sem véve a hi
degről, amelynek esetleges fokozódását egy tömörebb elhelyez
kedéssel ellensúlyozza. Mivel pedig a felső kijáró késlelteti a 
petézé's megkezdését, ezé a babérkoszorú. Á. K-

m
1 9 3 3 . m éhészeti év tanulságaibóí

Egyik jó ismerősöm, aki maga is méhész, azt kérdezte a 
minap tőlem, hogy milyen volt az idei év mézhozam szempont
jából. Azt feleltem: «33 év alatt, amióta önállóan ' méhészlkedem, 
hála a jó Istennek, még ilyen évem nem volt«. Teljes meglepe
téssel, melegen gratulált az én jó emberem, megemlítve, hogy 
eddig neki még mindenki csak panaszkodott, mire felvilágosí
tottam, hogy én is másképpen értem a dolgot, mint ő.

Hát bizony nem is volt nekem az alatt a sok idő alatt még
*) Miméi inkább bele nyúlunk a méhek életébe, minél többet kon- 

tárkodúnk a  teremtés remekében, annál több gondunk lesz a cikkíró áltat 
helyesen vázolt etsiaitnyulás következményeivel. — A szerkesztő.

**) Niahrungsaiuifnahmeii und Kalte beim Beinenvolk cimü 
müvében több éven át végzett gondos kísérletek alapján bebizonyítja, hogy 
éppen ,a hidegen teleit méhcsalád fogyaszt kevesebbet. (Archív für B lenen- 
kunde Jg. I. H. 4.) A zárt helyen teleltetett méhcsalád kevesebbet fo
gyaszt a szabadban teteilőnél, de ez a megtakarítás >a fiia.sitás és igy a ta 
vaszi fejlődés rovására történik.

A szerkesztő-



<o!yan évem, mint az idei. Pedig már én is sok mindent megér
tem a méhei mímel.

1901-ben kezdő méhész koromban 8 családomat el kellett 
ásnom ragályos költésrothadás miatt. 1909. februárban 28 csa
ládból áiló méhesemet az utolsó családig tönkretette a Duna 
.jégáradása. Mikor bevonultam 1914. augusztus 1-én, egyenesen 
az 59-ik vándorgyűlés nagy kiállításáról, melynek rendezése el
vette hat hét szabadságomat, volt 57 családom, mire hazakerül
tem csak hét család maradt. Igaz, közbeesett az 1917. év is, ami
kor április 29-tlő'l október 20-ig nem esett az eső. 1921-ben a 
szárazság miatt augusztusban egy csepp élelem nélkül voltak a 
családjaim, s cukrot sem lehetett kapni, hiszen akkor még cédu
larendszer uralkodott. Titokban vettem 8.50 koronáért kilo
grammonként 200 kilót s úgy etettem fel őket. Soká folytathat
nám még, a vége mégis az lenne, hogy olyan évem, mint az idei, 
még nem volt. Mert, hogy két héten át szépen virítson az akác, 
mint nálunk, ahol az idén nem fagyott el, mint Szlovenszkó 
.nagyrészében, s méz mégse jöjjön be, csupán az idő mostohasá- 
ga miatt, arra még nem tudok példát. Néha eiszokta venni az 
időjárás a termés egy részét, vagy az elejét, vagy a végét, de 
hordás mindamellett, ha kevesebb is, mégis csak szokott lenni. 
Hogy aztán a tetejébe még a nyár is a szárazság miatt annyira 
meddő legyen, hogy még a méhek se teleljenek be a maguk ere
jéből, az már azután igazán sok volt ráadásnak. Nem csoda hát, 
ha a véleményemet erről az évről igy foglalom össze: «Hálát
adok a jó Istennek, hogy még ilyen évem nem voltk

Nálam az évtizedek óta mérlegen álló család az akác alatt, 
gyenge évben 18—20 kg., közepes évben 25—30 kg., kitűnő év
ben 05—40 kg. súlyemelkedést mutat. 1925. pünkösd hétfőjén a 
mérleg 11 kg.-al emelkedett, pedig előző nap is 6 kg. emelkedés 
lévén, az elpárolgásból származó 2 kg. súlyveszteséget is be 
kellett hozni, ami 13 kg. hordásnak felel meg egy nap alatt!
S az idén? . . . .  6.4 kg.-al emelkedett a mérlegem az akác alatt, 
s mivel a család megrajzott, ezt is elfogyasztotta még július első 
felében s a hó végétől kezdve már teljesen etetésre szorult Med
dő családjaimnak egy része egyáltalán nem szorult etetésre, da
cára annak, hogy valamicskét pergettem is, hogy ne maradjak 
egészen méz nélkül.

T a n u l s á g :  Rossz évben a meddő család nemcsak hogy 
etetésre nem szorul, de még valamicske felesleget is adhat, míg 
a rajzó család csak gond és kiadásnak a forrása, hisz a raj ára 
nem ér fel a törzscsalád erőveszteségével, s maga a raj is csak 
újabb gond és kiadás.

Összehasonlítva a különböző rendszerű családokat ugyan
azon a helyen, ugyanolyan gondozás mellett, tapasztalataimat a 
következőkben foglalom össze:

22 dnb. fekvő Gerstung keretű családom (kerethossz 40 cm. 
magas, 25 cm. a lépfelületen, 101 dm2 lépfelület) közül három éve 
telepitettek adtak néhány keret mézet a gyengébbek támogatá
sára, a két évesek, melyeknek fészke nem volt teljesen kiépítve,
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alig építettek valamit, valamennyi Gerstung családom már júli
ustól etetésre szorult s teljes téli élelemmel kellett ellátnom.

15 drb. régebbi betelepitésü Balogh ikaiptáramból részben 
pergettem a mézürbőil, építeni ezeknek nem kellett, mert teljes 
lépkészietök volt, segítség nélkül ezek közül csupán egy telelt 
be, nagyobb részét már augusztus 10-fcH etetnem kellett s téli 
készletnek lényeges részét magamnak kellett ellátnom.

108 drb. kis boconádi családomtól pergettem aránylag leg
többet s ezek között volt .16 drb. olyan, melyet télire sem kellett 
támogatnom.

Ha az elmondottakból levonom a tanulságot, akkor azt a 
következőkben foglalhatom össze: Alacsony fészekkereten, ha 
az kellő nagy, vagy általában nagyobb fészekkereten a család 
igen sok Hasítást nevel akácvirágzás alatt is, s a csekély hordás 
inkább serkentő1 etetés képét lmutatja, a temérdek bogár a hor
dás után megmaradva a családban, mivel a rajzás a hordás-' 
talanság miatt elmarad, a készleteket még jobban megapasztja, 
igy gyenge évben a család előbb szorul meg élelemben, mint 
a kisebb fészekkerettel biró család, mely ilyen évben hamarább

Részlet Falb Gy. pozsonyi méheskertjéből.

ad valami hasznot. Jó hordásu évben viszont a nagy fészekke
rettel biró család, ha a kedvező tavaszon már meg tudta nevelni 
azt a temérdek bogarat, nagyobb hasznot képes behozni, mint a 
kisebb fészekkerettel biró család.

De lássunk más tapasztalatot. Régebben minden méhész zárt 
méhesben tartotta családjait, mig utóbb többnyire szabadon fel
állított kaptáraikat láthatunk. Történik pedig ez főleg azért, 
hogy az anyák párzásikor, a méhek is a hazarepülésnél el ne 
tévedjenek.
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Nekem .már 15 év óta nem 'volt zárt méhesem. Rászántam 
magamat, csináltam tavai}' egy hatszögletű pavillont, melynek 
minden oldalára állítottam 4 kis boconádi családot, mig a hato
dikon van a bejárat. így került 5X 4=20 család a pavilonba. 
Ugyanakkor 20 családot áhítottam fel a szabadban, s ezzel ala
pítottam meg Gutoron a méhészetemet. Méheim ritkán teleltek 
ki olyan szép népesen, mint az idén. Erősebbek voltak máreius- 
’ban, mint közvetlen akácvirágzás előtt, de csak a szabadban, 
mig a pavi Honban levők azon a kietlen tavaszon is, mivel egy
másnak meleget tartottak, lényegesen jobban fejlődtek, az akác
virágzásra jobban fel is népesedtek, azt ki is tudták jobban hasz
nálni, tőlük vettem el a legtöbb mézet is, mégis a nyár végéig 
egyáltalán nem szorultak etetésre, sőt ezeknek a fele nem szorult 
a téli élelem pótlására sem. Rajt többet adtak, mint a künn le
vők, viszont anyátlanság még egyszer annyi fordult elő* köztük, 
mint a többiekben, mert közülük négyet kellett meganyásitanom, 
mig a külsők közül csak kettőt.

Tanulság: Hideg tavaszon a zárt felállításban elhelyezett csalá
dok, kivált minden oldalról körülzárt pavilonban, egymásnak 
meleget tartva, hamarább népesednek, a hordást jobban használ
ják ki, rajat is többet adnak, tehát több belőlük a haszon, viszont 
a nagyobbmérvü anyátlanság miatt velük jobban kell résen lenni.

Minden évben szoktam 4—500 drb. mülépes keretet kiépít
tetni részben az építmény megújítása végett, részben a növekedői 
állomány ellátására. Rendes hordású évben ez megy is minden 
baj nélküi. Az idén az 500 keretből mindössze vagy 120-at épí
tettek ki, azt Is csak részben. Más években már a főhordás előtt 
erősen építenek, akácvirágzás alatt pedig egy éjjelen át is igen 
sokat. Ez évben jobban csak azok a családok építettek, melyek
nek a fészke még hiányos volt.

Tanulság: Gyenge hordású években ne erőltessük az építést, 
főkép ne rakjuk a mülépes keretet két fiasitásos keret közé. Ez 
máskor sem helyes, ilyenkor pedig egyenesen vétek.

Az idén mindenféle termény késett két hetet, s ez Így ment 
végig egész Őszig. Mikor aug. 20-án végre megjött az eső, sok 
méhésznek kő esett le a szivéről. Én már előzőleg köriratban 
figyelmeztettem egyesületünk tagjait, hogy legyenek résen, ne 
várjanak semmiféle csodára, hanem lássák el méheiket, ’ha nem 
akarnak igen nagy kárt vallani. A remény azonban, hogy az 
eső nyomán még lesz tarlóvirág, s belőle hordás, melyet sok mé
hész táplált, csak részben valósult meg, mert tarlóvirág lett itt- 
ott, de mézet bizony nem adott. Pedig sokan remélték, hogy 
amit elmulasztott az augusztus, még némileg kipótolhatja a szep
tember, s nemcsak a méhek fogják magukat ellátni, de talán 
akad egv kis fölösleg is. Én ebben elejétől! fogva kételkedtem. A 
tapasztalat azt mutatja t. i., hogy augusztuson túl, ha van is vi
rág, de a mérleg többé nem emelkedik. Eddig mindössze 1925- 
ben figyeltem meg szeptember 5-én némi sulyemelkedést, 
de milyen tarlóvirág és milyen időjárás volt akkor! .Hanem ezen 
túl még nem láttam emelkedést a mérlegen. Az idei év tényleg
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'Kivételt tett e téren is, mert szept. 7-én volt 1 kg-os hordásom, 
de vad 'kenderből, azonban az egész szeptemberi sulyemellkedés 
mindössze csak 2 kg-ot tett ki. Ez  is jó volt azonban, mert a fel
etetés mellett elősegítette lényegesen a fed élezést. Akadt olyan 
u. n. intelligens méhész is, aki azt mondta, hogy ő bizony kom
munistákat nem nevel. Ha a méhek nem 'hordták be maguknak 
a téli élelmet, ám lássák ők a következményeket, nem elég tán, 
hogy az ember nelrn pergetett semmit, még adjon is azonfelül? 
Ugyan honnan vette volna szegény méh, mikor sehol egy virág 
sem adott nektárt. Láttam azonban olyan zsetléremlber méhészt 
is, aki pénzzé tett, amit tudott, csakhogy szegény méhein segít
sen. Megérdemelné, Iha a jó Isten a jövő évben kétszeres szeren
csét adna neki! A méhek azonban nem valók az olyan' ember ke
zébe, akinek nincsen hozzájuk lelke. Ha végkép méhek nélkül 
marad, bár kár szegény ártatlan állatokért, jobb is, mert nem 
való méh az ilyen embernek.

Végezetül még egyet. Azt mondta egy közismert német 
méhésziró néhány évvel ezelőtti, egyik rossz évben, mikor kér
dezték tőle, hogyan néznek ki méhei méz szempontjából: «01ya- 
nok, mint a mostani női divat, fenn semmi, lenn semmi, középen 
meg nem nagyon sok« . . . Romlik a világ egyre, vele a divat is, 
sajnos még a méheknél is, ahol az idén azt mondhatjuk, hogy 
fenn s-emmi, lenn semmi, középen is ugyanannyi. Ha úgy fejlő
dik tovább az erkölcs, amint naponta tapasztaljuk, nemsokára 
a divat is ott lesz, ahol a méheink az idén.

Mi azonban még mindig remélünk, remélünk a méíheinknél 
is. Biztatjuk is egymást, s el is k é l e biztatás főleg az idősebb, 
tapasztaltabb méhészektől buzdításnak. Ők már érteik jót is, 
rosszat is, s tudják, hogy hol kerék, hol talp, ahogy a közmon
dás tartja, de tudják azt is, hogy a mostani helyzetnél lejebb már 
aligha juthatunk. Én is azért, mint öreg generációból való, azt 
mondom: «Fel a fejjel, ne csüggedjünk, legyünk csak azon, hogy 
amit a sors megvont a mi bogarainktól, pótoljuk ki mi nekik 
élelemben, szcretetben, s ők nem maradnak nekünk adósak, s be- 
végzem a költő szavaival, hogy adjon az Isten bővebb szüretet 
jövőre!«

Falb Gyula.

Egy ö reg  kezdőm éhész visszapillantásai
Jó, ha az ember az év végén, illetve egy új év küszöbén 

legalább gondolatban lelki szemei elé idézi a reá vonatkozó 
eseményeket, csalódásokat, amelyeket szerzett és az esetlen 
ges hibákat is, amelyeket elkövetett, mert ezekből sok tanuk 
ságos következtetést vonhat a jövőre nézve. így a méhésze* 
tének fejlesztését mindig szem előtt tartó méhésznek is csak 
javára válik, ha az ó év bucsuzásával illetve az új év bekö* 
szöntével nemcsak méhészetének vagyoni mérlegét állítja
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össze, hanem bírálat tárgyáva teszi minden, a méhészet kö
rül kifejtett ténykedését és az ezek folytán előállott elő* 
nyöket vagy károkat is. Különösen a kezdő méhészre jár ez 
nagy haszonnal, mert ha az év folyamán szerzett tapasztat 
latairól rövid írásbeli jegyzetet is készít, ez a jövőre nézve 
biztos irányadóul és Útmutatásul fog szolgálni.

Mint kezdő méhész, én is méhészkedésem körül eddig 
szerzett tanulságaimat itt összefoglalom és hogy ezeknek a 
«Méhészetünk«*ben való közlésére is gondoltam, erre azon 
tapasztalat vezetett, hogy mint kezdő méhész, ki modern és 
racionális méhészet létesítésére törekszem, sem a mostani, 
sem pedig előbbi lakóhelyemen nem igen találtam oly ta* 
pasztáit, jóakaratu méhészt, ki a hónom alá nyúlt volna. 
Bizonyára más vidéken is van ily kezdő méhész, ki méhésze* 
ti ismereteit nem a gyakorlatból közvetlenül, hanem csak 
szakkönyvekből, szaklapokból meríti és igy talán némi ha* 
szonnal fog járni, ha e szerény cikkemet elolvasásra méltatja.

Ügy tudom, hogy a méhészek nagy táborában foglalko*

Máyerhotter méheséből llona-lak.

zásra nézve a legtöbb méhész tanító. Hiszen ez érthető is, 
mert a régi jó világban, amikor különösen a falusi tanítótól 
azt kívánták, hogy mindenhez értsen, hogy nemcsak okta* 
tója, nevelője legyen tanítványainak, de oktatója, vezetője, 
mestere a falu népének is, s amikor sokj helyen tanítói fize* 
tésének kisebb*nagyobb részét földilletményben kapván. me= 
zőgazdának is kellett lennie, akkor különösen szükséges 
volt, hogy méhészkedéssel is foglalkozzék és ezzel is gyara* 
pitsa kis jövedelmét. A sok kívánalmakhoz képest a ta*
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nitóképzőben a pedagógiai ismereteken kivid részesültünk 
mezőgazdasági, kertészeti és méhészeti oktatásban is. Mind* 
ezen elméleti oktatások a szükséges gyakorlatokkal voltak 
egybekapcsolva.

Kikerülvén a tanítóképzőből, mint társulati tanító, oly 
bánya; és gyártelepeken működtem, hol nem volt alkalmam 
a méhészettel foglalkozni, mert az ipartelepeken felszálló 
por, füst és gázok károsan befolyásolták, sőt egyenesen ie; 
hetetlenné tették a méhészkedést. Nem is gondoltam arra," 
hogy az életben még valaha méhészkedjek, de mikor bekö; 
vetkezett a «Prevrat« és tanítói nyugdijamat 1919=től 1926dg 
nekem nem folyósították s 1923;ban a szlovenszkói virágzó 
gyáriipar leépítése folytán Szlovenszkó legnagyobb vasgyá; 
rát is leszerelték, minek következtében e vállalatnál birt iro; 
datiszti állásomat is elvesztettem, kénytelen voltam én is 
valami uj jövedelmi forrás után nézni. Ekkor jutottam arra 
a gondolatra, hogy méhésszé váljak és igy talán idővel si
kerül nehéz anyagi gondjaimon némikepen könnyíteni. De 
csak 1928;ban valósíthattam meg e tervemet, amikor Szlo; 
vinkáról Dernőre költözködvén az ottani volt falusi lakásom 
mellett majdnem két holdnyi területű s részben gyümölcs; 
fákkal beültetett kerti rétet bocsátott volt kenyéradó tár; 
sulatom nagylelkűsége rendelkezésemre, ahol 100—150 méh; 
családot is elhelyezhettem volna. A tanítóképzőben szerzett 
méhészeti ismereteim ekkorra már majdnem mind elpáro; 
lógtak a fejemből, aztán tudatában voltam annak is, hogy a 
méhészkedés terén is van folytonos haladás s 1928«ban már 
egész más módon és más szempontok szerint folyik a ráció; 
nális méhészkedés, mint 1896;ban. Szerencsére olvastam a 
«Magyar Tanítóbban YVilland János érsekujvári tanitótár; 
sam beharangozását, hogy az ő szerkesztése mellett az érsek; 
újvári méhészeti egyesület a «Méhészetünk« folyóiratot in; 
ditja meg. így egyenesen ő hozzá fordultam, majd az ő ta; 
nácsára Balogh Bálint méhészvezérünkhöz is és mindkét he; 
lyen oly meleg fogadtatásban részesültem, hogy tagjává let; 
terh az érsekujvári méhészegyesületnek. Beszereztem egy 
Balogh mintakaptárt, Balogh Bálint méhészeti kézikönyvét 
és még igen sokszor levélbelileg is tanácsát, útmutatását kér; 
ve, alapját megvetettem dernői méhészetemnek.

1928;ban tavasszal vásárolván 2 méhcsaládot szalmaka; 
sokban, az ezektől kapott 4 rajjal együtt ez év végén már 6 
méhcsaládom volt. A mintának hozatott Baloghdcaptár után 
más dernői méhészek is csináltak maguknak ily kaptárokat 
s az 1928;29;iki kritikus télen, mikor a szlovenszkói méhállo; 
mány 70%;a elpusztult, sajátságosán Dernőn a 12 Balogh; 
kaptárban áttelelt méhrajokból a tél folyamán egyetlen egy 
sem pusztult el, pedig akkor Dernőn is rendkívül nagy hide; 
gek voltak.

A következő évben, vagyis 1929;ben már 14 méhcsalá; 
dóm volt s Dernőről nem kellett volna mostani lakóhelyem;
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re költöznöm, azóta talán már a méhészetembe fektetett tő* 
kém is megtérült volna. De hát a szegény ember nem mim 
dig követheti saját akaratát s sokszor kénytelen a kényszer 
ritő viszonyokhoz alkalmazkodni. Volt kenyéradó társm 
latom intézkedésére 1929. szeptemberében Bujakovóra, Brez* 
nóbánya mellé kellett költöznöm. Fájós szivvel vettem bm 
csut Dernőről, melynek vidéke különösen alkalmas a mé* 
hészkedésre és ahol az éghajlat is sokkal enyhébb a mos* 
tani lakóhelyem éghajlatánál. Bikás Dernőtől mintegy 150 
km*nyi távolságra fekszik és miután méhcsaládaimat a nagy 
kerülő miatt vasúton nem szállíthattam, olcsóbbnak, gyor* 
sabbnak és célszerűbbnek találtam azokat teherautón új la* 
kóhelvemre vitetni. De néhány bútordarabot is kellett az 
autóra rakatnom, miután ingóságaim a rendelkezésre bocsás 
tott vasúti kocsiban nem fértek el mind. így csak 6 méh* 
családot vihettem magammal, a többit részben eladtam, 
részben pedig más családokkal egyesítettem.

Sok gondot okozott nékem a méhek szállítása ősszel 
szept. 26*án mikor a kaptárok fészke tele volt mézzel. Mints 
hogy Balogh Bálint méhésztárstól a méheim szállítására vos 
natkozólag kért útbaigazításait tartalmazó levelét, melyet 
vizkeletszigeti méhészetében töltött szabadságidején szept. 
13sán megirt volt, szerencsésen a zsebében felejtette mert 
Vizkeletszigeten nincs postahivatal s e levele csak dec. 
lsén került ismét kezébe és csak ekkor kaptam azt meg már 
uj lakhelyemen, a saját elgondolásom szerint készítettem elő 
a kaptárokat a költözködésre a következő módon:

A kaptár fészkében levő 11 darab kereten keresztül 
8 mm. vastag, tehát éppen a rostaszövet alatt elférő s 2 
ujjnyi széles lécet fektettem s ezt fönt, a keretek tetején 
a két szélső és a középső kerethez 3 facsavarral odaerősis 
tettem. így a 11 keret egymástól el nem mozdulhatott. A re* 
kesztődeszkát pedig egy megfelelő vastagságú és a kaptár 
fenekéig érő léccel szorítottam oda a kerethez, úgy hogy ez 
sem mozdulhatott ki a helyéből. A fészekre aztán rátettem 
egy üres mézkamrát, mert a szállításra kiszemelt 6 méhcsa* 
dóm 5 más méhcsalád népének hozzáadása folytán nagyon 
népesek voltak és igy ezen menekülő ür, amint a szállítás 
alkalmával erről meggyőződtem, nagyon is jónak és szüksé* 
gesnek bizonyult. Az üres mézkamrát 4 drb. fél hüvelykes 
léccel erősítettem a fészekhez, úgy hogy a kaptár mindegyik 
oldalára 1 ilyen lécet 2 facsavarral szorítottam oda. Az üres 
mézkamrára ráfektettem a rostaszövetet s ezt 4 drb. 10 cm. 
hosszú és derékszögben meghajlított s 1 ujjnyi széles ab* 
roncsvaspánttal szoritottam le oly módon, hogy a mézkamra 
mindegyik oldalára jutott egy*egy ilyen vaspánt s e derék* 
szögnek a mézkamra külső falára simuló szárát 1 facsavarral 
erősítettem oda, így készen állottak a kaptárak a költöz* 
ködéshez. A kaptárak tetejét természetesen nem tettem fel 
és ezeket külön csomagoltam.
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A 6 kaptár a teherautóra rakott ingóságaim tetejére ke
rült, úgy alá és megtámasztva, hogy ki ne mozdulhassanak 
és vízszintes helyzetben maradjanak. Én is oda kerültem fel 
az autóra, a kaptáraim mellé és az egész utat kis bogaraim 
mellett, őket megfigyelve és rájuk vigyázva tettem meg.

Hideg reggel volt a költözködés napján és a szállítás ele* 
jén nem igen mutatkozott egy méhecske sem, de amint a 
nap magasabbra emelkedett és melegebben sütött, egymás* 
után jöttek fel a kis bogárkák a keretek fölé, az üres méz* 
kamrába. Rozsnyóra érve már a méhecskék nagy tömege 
helyezkedett el a menekülő űrben és febfel röpködve pró* 
báltak kijutni zárt börtönükből. Az ut a szép sztracenai völ* 
gyön, a dobsinai jégbarlang mellett vezetett el s mikor a 
sztracenai sziklakapun átsurrant az autó, nekem, ki fent az 
autón a méhecskéim mellett őrködtem, hasra kellett feküd* 
nőm, hogy fejemet a sziklakapu boltozatán be ne verjem. 
Délután 3 órakor szerencsésen meg is érkeztünk Bikásra, az 
uj otthonomba, nem is volt az úton semmi baj. eltekintve 
attól, hogy néhányszor a terjedelmesebb koronával biró ut* 
széli fák ágai egy nem éppen barátságos cirógatásban része* 
sitettek. A megérkezés után a kaptárakat azonnal a már 
előre elkészített helyükre állítottam és megnyitva a kijárót, 
a méhecskék mindjárt vígan röpködtek és tájoltak uj ott* 
hónuk kis kertjében. Az üres mézkamrákat csak másnap 
vettem le a kaptárak fészkéről és csak akkor szemléltem 
meg, hogy mily állapotban van a fészek belseje. Egyetlen egy 
keretet sem találtam, amely leszakadt, vagy a helyéből ki* 
mozdult volna és teljes épségben tették meg méhecskéim 
a hosszú utat.

Visszaemlékezésem a méhészkedésem első időszakára, 
most látom, már nagyon hosszúra vált. Bocsáss meg, kedves 
méhésztársam, hogy türelmedet és idődet e szerény Írásom* 
mai igénybe vettem, de talán most, a hosszú téli estéken Te 
is oly szeretettel lapozgatsz az uj köntösbe öltözött kis la* 
púnkban, mint amilyen szeretettel én is olvasgatom annak 
minden egyes sorát, mert igy mindig szeretetteljes kapcso* 
latban maradunk mi méhészek egymással, bárhol is legyen 
lakóhelyünk és ha talán személyesen nem is ismerjük egy* 
mást. A további itt, Bikáson szerzett méhészeti tapasztala* 
taimat, ha a mi kedves Főszerkesztőnk szívesen veszi, majd 
más alkalommal fogom leírni.

Reiter Sándor.

KEVESEN VANNAK MA, kinek tartozása ne volna! De a 
tag s előfizetési dijat, a recept-könyv árával együtt fizesd ki! 

MAGÁNAK ELLENSÉGE, aki néni fizet a «Méhészetünkre«!



Vitás kérd ések
Ezt a rovatot úgy szeretnénk, ha olvasóink szerkeszte

nék. A méhész mindennapi életében előfordulnak olyan 
kérdések, amelyekre nem találnak feleletet, előfordulnak 
olyan gyakorlati munkák, amelyeknek megoldása tekinteté* 
ben nem biztosak. írják meg ezt nekünk. Mi itt a kérdéseket 
közöljük. Azok az olvasók pedig, akik tapasztalataik alap* 
ján megtudnak a kérdésre felelni, beküldik nekünk a felele* 
tét. Mi azt is leközöljük, de ha valaki azt hiszi, hogy a meg* 
jelent felelet nem helyes, akkor azt is irja meg s közöljük azt 
is. Azt szeretnénk, ha ez a rovat a méhészek kaszinója len* 
ne. Hisz a méhészek született vitatkozók. Ebben a rovatban 
szeretnénk ennek szabad teret nyújtani. Természetesen mi 
vitákat és nem veszekedéseket akarunk s ezért előre arra 
kérünk mindenkit, hogy beküldött feleleteiket ebben a szel* 
lemben írják.

Ugyancsak szeretnénk, ha olvasóink a leközölt fényké* 
pékét nyilvános kritika tárgyává tennék. Megbírálnák a ké= 
pékén látható kaptárak formáit, felállitási módját, az esetleg 
szemükbe ötlő hibákat. Ez is nagyon hasznos és tanulságos 
lenne.

így képzeljük ezt a rovatot. Természetesen csak akkor 
tartjuk fenn ezt a rovatot, ha a méhészközönség tényleg 
igénybe veszi. Mert annnak semmi értelme nincs, hogy mi 
adjuk fel a kérdéseket és mi feleljünk rá. A mostani kérdé* 
sek közül a szerkesztőség, a másikat egyik munkatársunk 
adta fel. Kérjük tehát a feleleteket!

/.

Lapunkat úgy szeretnénk szerkeszteni, hogy minden ol* 
vasónk tetszését megnyerje. Még nem tudtunk ugyan az idő 
rövidsége miatt teljesen kibontakozni, de máris kérdjük: ir* 
ják meg olvasóink, hogy milyen hibája van a lapnak. Ne azt 
írják meg ami tetszik, hanem azt, ami nem tetszik. Elvégre 
is az olvasó pénzén az olvasónak írjuk ezt a lapot és igy 
szívesen álljuk a kritikát. De arra is kérjük olvasóinkat, 
hogy küldjék is be!

2 .

Ha a Balogh kaptárakban a mézkaptárak szeptember hó 
elején tele vannak mézzel (hizlalt vagyis vastag keretekről 
van itt szó) és a szalmakasok alá helyezett mézkamrák is 
(szintén hizlalt vastag keretekkel) lehet e ebből nyugodtan 
következtetni arra, hogy a fészkükben is elegendő mézet rak* 
táraztak el a méhek, hogy a télen éhség folytán el ne pusz* 
tuljanak? r. r~
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D r. Buttel-Reepen Hugó Berthold
Dr. ButtebReepen Hugó Berthold tanár az oldenburgi 

méhészeti intézet és iskola megalapítója és vezetője 1933. 
november 7?én 73 éves korában elhunyt.

Dr. ButtebReepen a jelenkor tudósainak legnagyobbika 
volt. Nevét mi is jól ismerjük, működését kevésbbé, mert ő 
igazi tudós szerénységével, önreklámozás nélkül dolgozott.

Inkább elméleti tudós volt, mint gyakorlati méhész, de 
mint ilyen, annyira kiváló, hogy ma nincs más hozzá hasonló 
s talán hosszú idő fog addig elmúlni, mig egy hasonló szü
letik.

Már gyermekkorában nagy természetrajongó volt s km 
Ionosén izgatta fantáziáját a méhek titokzatos élete. Ez utób? 
bi nem múló jelenség volt nála, hanem megmaradt élete vés 
géig. Méhélet titkainak kifürkészése életcélt jelentett nála 
s ebben a munkában merült ki összes tevékenysége.

Beutazta az egész világot. Schweizban és Olaszországi

Babits János méhészete Podolin

bán másfél évig barangolt, azután vitorlás hajóval körül 
utazta Afrikát és KeleBÁzsiát s hihetetlenül értékes anyagot 
gyűjtött hazája természettudományi múzeumainak. A Ma* 
láji szigeteken éveket töltött, de azután maláriában megbete? 
gedett s az a betegség azonnali hazatérésre kénvszeritette. 
1887? ben Ceylonban, Adenben, majd az arábiai sivatagokon 
tűnik fel. Tavaszra egészsége helyreállítása céljából Kairóba 
megy. Innét Caprbszigetekre megy, majd újból visszatér ha?
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zájába s fokozottabb érdeklődéssel fordul a méhészet felé. 
Az 1892. évi csikágói világkiállításon mint a Bienenwirt* 
schaftliches Zentralverein kiküldötte jelenik meg. 1895=ben 
újra útra kel s sok nehézségek és veszedelmek között kerüli 
meg a Cap*fokot (Délamerika legmélyebb része) s felfelé 
halad a nyugati partokon Chile felé. Ezt az utat megint vi= 
toriás hajón tette meg s gyűjteménye megint az oldenburgi 
múzeumot gyarapítja.

Hazatérése után megújult buzgalommal fordul a méhé* 
szét felé. Mézértékesitő szövetkezeteket s egyéb intézménye* 
két alapit.

Nyugtalan vére azonban megint elhajtja otthonából. 
Egy évet Olaszországban barangol. Hazatérve elhatározza, 
hogy a zoológiában tökéletesen kiképzi magát s otthonát ott* 
hagyva, előrehaladott kora dacára beiratkozik a jénai egye* 
temre.

Itt kezdi meg tudományos méhészeti munkásságát. «Die 
Befruchtungsvorgánge im Bienenei« «Aus den Wundern des 
Bienenstaates« «Sind die Bienen Reflexmaschinen?« c. mun* 
káival az egész világ érdeklődését magára tereli. Nemsokára 
a zoológiái tudományok doktora lesz. Megírja a «Stammes* 
geschicbtliche Enstehung des Bienenstaates« c. értekezését, 
majd a világhírű könyvét «Leben und Wesen dér Bienen« c. 
munkáját. A méhészetben egyébként a tenyésztés és az 
öröklés kérdése izgatta legjobban.

Az örökifjúnak azonban nincs nyugta s nem tud oda* 
haza megmaradni. 1911*ben utrakél Keletdndiába s innét 
1912*ben tér vissza és ismét elutazik a . . . házasság révébe.

Utazgatásai és a köz érdekében kifejtett tevékenysége 
hatalmas vagyonát fölemésztették és a legnagyobb szükség* 
be jutott. Hazája azonban segített rajta. 1924*ben a Tenné* 
szettudományi társulat és sok más tudományos intézmény 
elnöke lesz. Elnöke a német méhészeti kutatóknak is. Ebben 
a minőségben ragadta el őt i[ kérlelhetetlen halál.

ButtehReepen élete a legszebb volt. Nagy vagyona le* 
hetővé tette, hogy azzal foglalkozzék, ami iránt legnagyobb 
volt a hajlama. i

Müvei közül engem leginkább a «Sind die Bienen Reflex; 
maschinen« c. könyve kapott meg. Azonban a «Leben und 
Wesen dér Bienen« c. müvét is a világ legjobb tudományos 
méhészkönyvének tartom. Nagy kár, hogy egyéb müvei szét* 
szórva jelentek meg a különböző természettudományi folyó* 
iratokban, legtöbb a Bienenwirtschaftliches Zentralblatt=ban.

ButtebReepen ugyan, mint zoologus tanár a természet*

— FIGYELEM! Azok, akik valamely egyesületnek tag* 
jai, azok a saját egyesületüknél jelentkezzenek tag és elő* 
fizetőkul. SZERKESZTŐSÉG.
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tudományok egyéb ágaiban is hatalmas tevékenységet fej* 
tett ki, de igazán nagy a méhészeti tudományokban volt s eb 
hunyta nemcsak a német, hanem a világ összes méhészeire 
igen nagy veszteséget jelent.

Én több levelet váltottam vele. Olyan kérdésekben fór* 
dúltam hozzá, amelyekre a világirodalomban nem találtam 
választ. Leveleimre mindig készségesen válaszolt s a szerény, 
de komoly és igazi tudós alaposságával adta meg nekem a 
felvilágosításokat.

Nagy volt, kiváló volt. Minden izében méhész volt. Ha 
törékeny teste el is távozott közülünk, tudásának fáklyája 
hosszú ideig fog még nekünk világítani.

Balogh Bálint.

Hallgatni a ra n y !?
Régen volt, hogy a szlovenszkói magyar méhészek 

egyetlen szócsöve gazdát cserélt. Uj emberek jöttek, uj eb 
vekkel! Szállt a megváltó ige méhesrőbméhesre és jaj volt 
annak, aki nem értett egyet, ne is mondjam: aki szólásra 
nyitotta száját! Akadtak pedig olyanok, nem is kettesével, 
akik elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva nyíltan 
szembe szálltak az uj vallás megtévesztő igéivel. — Voltak 
viszont olyanok is, talán a legnagyobb számban, akik nem 
értettek ugyan egyet az uj elvekkel és világosan előrelátták 
a kikerülhetetlen szomorú véget, de távoltartották magukat 
— a néha igen csúfos — szócsaták színhelyétől. Hallgattak, 
mert a közmondás is azt tartja, hogy hallgatni arany!

Utóbbiak közé tartoztam én is. Elhallgattam és jó egy
néhány évig hallgattam, hogy az elkerülhetetlen végnél majd 
újra szólásra nyissam ajkamat.!

Végre elérkeztünk ahhoz a naphoz, amikor megkönv* 
nyebbülten mondhatjuk — feledjük el a múltat és örüljünk 
a jövőnek. Annak a jobb jövőnek, amely Balogh Bálint fő* 
szerkesztő, méhésztársunk közismert és becsült munkássá* 
gával a szlovenszkói magyar méhészekre újból beköszöntött.

Az uj élet és év küszöbén engedjék meg kedves Méhész* 
társaim, hogy több éven át összekuporgatott aranyaimat sze* 
rencsepénz gyanánt Önök között osszam majd szét! Tudom, 
sokan lesznek önök között, akik azokat aprópénzzé fogják 
ebben a szűkös világban felváltani!

Sok szó esett az elmúltakban a minden méhészt érdek* 
lő többtermelésről. A könnyebb, házias elkészítés céljából 
azonnal mellékelve is volt a recept. Vegyünk meglévő 20 
törzscsaládunkhoz még 20 uj kaptárt, ezekbe pedig 20 erős 
rajt. Adjunk nekik jó sók mülépet és ha a zsebünk még bir* 
ná, még egynéhány kilócska cukrot is. Mindenki meglássa.

19



őszre pukkadásig telnek meg a lassan divatját vesztett mé; 
zesbödönyök és karácsonyra nem győzi majd egyiketek sem 
a sok krisztkindlit vásárolni a befolyó mézpénzből. Hát nem 
egyszerű! Ütni való, aki ezt a receptet azonnal nem követi.

A gyakorlatban sajnos nem úgy áll a dolog! Hogy ho= 
gyan és miért, azt elmondom lapunk legközelebbi számában. 
Addig is méhészsiidv!

Mayerhoffer Sándor.

Zsuzsánka vagy kis sariósfű
Székely földön hallottam évek előtt e növényről, melyet 

ott főleg méhészek ápolnak, de kedves virágai és örökzöld 
levelei miatt úgyszólván egy portáról sem hiányzik.

Mióta kertészetemet Bratislaván megalapítottam, sok; 
szór kutattam e növény után, mig Szombathely vidékén si; 
került ráakadnom, ahol szintén Buxus helyett szegélyként 
nevelik. A tudományos neve: Teucrium Camendor, mely ne; 
vet Teukros trójai herceg után kapta. A növény maga tulaj; 
donképen sefmsefa, mint a thymusfélék, mert töve elfásul. 
Virága lepkeszerü piros vagy ritkábban fehér. A virágzás 
júliustól szeptemberig tart s kora reggeltől késő estig való; 
Sággal ellepik a méhek.

Sajnos a vámháboru miatt nem lehetett e növényből na; 
gyobb mennyiséget beszereznem s igy magam is rá vagyok 
utalva még ennek szaporítására. A szaporítás dugványozás 
és tőosztás utján elég könnyen megy s igy feltehető, hogy 
rövidesen nálunk is általános közkedvelt növényt fog ké; 
pezni. Az 1934. nyarán mindenesetre be tudom mutatni a 
Zsuzsánkát azoknak, akik kertészetemet (Bratislava, Send; 
lein ut) szives látogatásukkal megtisztelik.

Schmidt I. L., kertész.
Bratislava, Sendlein ut 75.

Ehhez az ismertetésihez némi •megjegyzésünk, illetve hozzáfűzni valónk 
van. Schmidt ur nemcsak jó kertész, de méhész is. Éppen ezért felkértük 
őt, hogy a méhészetet érdeklő növénytermelésiben legyen segítségünkre, 
amit ő a legnagyobb készséggel meg is ígért.. Megígérte azt is, hogy bár
milyen növényt, ha hozzá beküldik, hajlandó meghatározni. Mivel pedig 
elég gyakran megtörténik, hogy egyik-másik jól mézelő növénynek nem 
ismerik a nevét, természetrajzát, ha az illető növényből mintát küldenek 
be a fenti kertészet címére, úgy készséggel és díjmentesen meghatároz
zák. Mintának természetesen nem elegendő egy levelet beküldeni, hanem 
lehetőleg az egész növényt virággal együtt s már a beküldéskor le kell Írni 
mindent, amit a méhész a növényről tud, mert csakis igy lelhet azt bizto
san meghatározni. Sehmidt úrnak a fela jánlott szívességéért ezúton is köszö
netét mondunk s felhívjuk a fentleirt körűimé nyék re méhészt ár sainlk figyel
mét. Schmidt ur nevével különben többször fogunk még lapunk hasábjain 
találkozni, mert — mint a mézelő növények kiváló ismerője, — megígérte, 
hogy lapunkat ismertető cikkekkel támogatni fogja.

A szerkesztő.
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Kivonat M aurice M aeterlink
„A  m éhek é le te" cím ű m űvéből

Irta : Pehartz Imre.
(Folytatás.)

Jogunkban áll-e kritika tárgyává tenni a kis munkás álla
munk berendezkedését? Nem tapasztaljuk-e, hogy az öntudat és 
értelem soká élnek bennünk tévedések és hibák közepette anél
kül, hogy orvosolnánk? Ha van lény, kit hivatása különösen, 
szinte szerves módon arra utal, hogy tudatra ébredjen, hogy a 
tiszta ész követelményei szerint éljen és szervezze társas életét 
az ember bizonyára ilyen. És mégis lássuk, hogyan él vele, ha
sonlítsuk csak össze a kaptár hibáit társadalmunk gyarlóságaival.

Ha imélhek volnánk, akik az embereket figyelik meg, ugyan
csak nagyot bámulnánk pl. a munka igazságtalan és gyarló be
osztásán oly lények társadalmában, kiknél egyébként azt tapasz
taljuk, hogy kiváló értelmi tehetséggel vannak megáldva. Lát
szik, hogy a földnek minden közös élet egyedüli forrásának fel
színét az összes lakosságnak két 'vagy három tizedrésze műveli 
gyötrelmes fáradság közben, elégtelen eredménnyel; látnok, 
hogy egy másik tizedrészük, mely teljes tétlenségben él, ennek 
eredményét felemészti, mig az utolsó hét tizedrész örökös é'hen- 
kórászságban é'l. Ebből azt következtethetjük, hogy e lények ér
telme, erkölcsi érzéke a mienktől teljesen elüt'ői erkölcsi világba 
tartozik. Mig az ember múló érdekből hunyja le szemét az igaz
ság előtt, addig a méhek megalkuvás nélkül építik köztársaságu
kat. Sokat lehetne a méhekről beszélni. Nekem ugv tetszik, hogy 
nem egy esetben Ítélőképességet árulnak el, de cselekédnék bár 
vakon mindazt amit tesznek, érdeklődésem nem csökkenne velük 
szemben. Mindenesetre érdekes látvány, ha egy agyveAl magába 
leli föl a hideg, az éhség, a halál, az: idő, a tér, a magány, szóval 
a lelket öltő anyag minden ellensége leküzdésére szükséges fegy
vereit, de az-sem kevésbbé rendkívüli, ha valamely lény, anélkül, 
hogy az ösztön határait túllépné s a legközönségesebb dolgokon 
kívül egyebet cselekedne, parányi, de mélységesen bonyolódott 
életét fenn tudja tartani. Az emberrel egyértéküekké válnak, ha 
valódi helyükre tesszük a természet ölén.

(Folytatjuk.)

— FELHÍVÁS! Lapunk hirdetést csak a hirdetéssel egy;
idejiileg befutott dij mellett közölhet. PÉNZTÁR

— A LAP MEGTARTÓJÁT előfizetőnek tekintjük! 
Ujjúit szívvel, ujjúit erővel, értetek és a méhészet szebb

jövőjéért! Gyüjisetek megértő tag és előfizetőket!
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Egyesületi élei

PodLarpaiská Rus
UzHOROD:=UNGVÁR: Ungvár és 

vidéke méhészegyesületének választ
mánya 1934. évi január hó 21-én dél
előtt 10 órakor Ungváron a Masiairyk 
iskola (Tyrs-tér) egyik tantermében 
tartja az évi közgyűlést előkészítő 
gyűlését. A választmányi tagok pon
tos megjelenését kéri — az elnökség'.

— Az Országos Központ választ
mányi gyűlése. A podkarpatszká-rusi 
méhész egyesületek Országos Köz
pontjának választmánya 1933. évi de
cember 8-ián, az országos méhészeti 
kiállítás megnyitása után Ungvárott 
a Masairyk iskolában1, Klestil Henrik 
elnök elnöklete mellett gyűlést tar
tott. — Jelen vannak: Klestil, Dobej, 
Zaipf, Kalász, Mládelk elnökségi-, Bé
ré hanies, Ljiivák, Lóim aga, Vanoucek, 
Bán, Marincsák, Kovác választmányi 
tagok, Bakonyi és Kára ellenőrök. 
Klestil elnök üdvözlő és az elnökség 
eddigi működéséről beszámoló meg
nyitója után Kalász titkár felolvassa 
az 1933. évi június hó 29-iiki választ
mányi gyűlés jegyzőkönyvét, mely 
hozzászólás nélkül jóváhagyatott. 
Hitelesítők: Dobej és Zapf. — A je
len gyűlés jegyzőkönyvének vezeté
sére Vanouceket kérték fel. — Nagy 
lelkesedéssel elfogadták az elnökség 
azon javaslatát, hogy a podkarpatská 
ruisii méhész egyesületek Országos 
Központja Ungvárott, a repülőtér 
mögött Méhész Otthont létesítsen. 
Az O. K. e célra az állami1 földbir
tok hivatalitól tiz katasztráliis hold- 
nyi területet kér. A Méhész Otthon
ban és annak telikén elhelyezést nyer
ne .a;z 0. K. irodája, könyvtára, mú
zeumai, mézközpontja:, kaiptárkésziitő 
műhelye. A méhész Otthonban lesz 
a gyűlés és előadó terem és a vá
ll aiszt mányi tagok, tanfolyamok vidéki 
hallgatói, látogató egyesületi tagok

részére éjjeli szállás. E területen lé
tesítve fesz egy mintáim éhé szét, mé
zelőnövények, bokrok és fák iskolá
ja. Ott nyerne elhelyezést az ungvári 
kísérleti és megfigyelő állomás is. A 
terület megszerzésére teljes joggal 
felruházva az elnökség. — Tiszau jlak 
és vidéke méhész egyesülete segélyt 
kér a.) az árviz alkalmával megsem
misült adómentes un éh etetési lenkor 
számlájának kiegyenlítésére, b.) a 
károsult méhészek (megsegítésére, 
hogy újból méhé szke óh essenek. Ad
a. ) a cukorszámláiból az Union 700 
Kc-it leírásba hozott és a számla ki
egyenlítését az 0. K. a Szövetségnél 
kérelmezni és szorgalmazni fogja. Ad
b. ) az árvizsújtotta méhészek részé
re beszerzendő rajokra 1.000 Ke az 
elnökség rendelkezésére bocsátva. — 
A munkácsi méhész egyesület segélyt 
kér egyesületi méhes felállítására. A 
kérvény elintézése egy évre elhalaszt
va. Letárgyalásra és határozathoza
talira akkor kerül a sor, ha megálla
pítást nyer, hogy az egyesületi méhes, 
céljának megfelel-e. — A méhészeti 
szaktanítók szervezetének megalakí
tása napirendről levéve, amennyiben 
dr. Schönfeld egyetemi tanár, a daliéi 
áll. méhészeti intézet igazgató ja köz
bejött akadályok miatt, nem érkezett 
meg. — A szerecinyei méhész egye
sület adómentes cukrot kér a mé
hek tavaszi etetésére. A kérvényt az 
elimök (a Szövetség december 9! én 
Prágában tartandó választmányi gyű
lésén beterjeszti. — A gyűlést Klestil 
elnök 12 óra 15 perckor köszönettel 
berekesztette. Kalász Andor.

— Az ungvári méhésznapokról szó
ló beszámoló a jelen számunkból 
technikai okokból kimaradt s azt 
februári számunkban fogjuk közöli.

— Ungvár és vidéke méhész egye
sülete 1934. évi január hó 28-án, va
sárnap délelőtt 10 órakor Ungváron a 
Masaryk iskola (Tyrs-tér) egyik ter
mében tartja a,z éviközgyülését. 
Tárgysorozat: 1. Megnyitó. 2. Az
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évi 'közgyűlés jegyzőkönyvének felol
vasása és hitelesítése. 3. Titkári jelen
tés 4. Pénztári jelentés. 5. Ellenőrök 
jelentése. 6. Az elnökség, a választ
mány és az ellenőrök megválasztása. 
7. Tagok ajánlása a méhész egyesü
letek Országos Központjának elnök
ségébe és 'választmányába. 8. Küldöt
tek delegálása a méhész egyesültetek 
Országos Központjának évi közgyűlé
sére. 9. Az 1934. év muntaprogramm- 
ja és költségvetése. 10. Indítványok. 
— Kalász Andor, sk. titkár, Kiesül 
Henriik, s'k. elnök.

Szlovenszlió
— MEGHÍVÓ. Az Érsekujvári Mé

hészegyesület f. évi január hó 21-én, 
délelőtt fél 10 órakor tartja a r. kath. 
fiúiskola egyik termében évzáró köz
gyűlését, melyre minden tagot szere
tettel várnak Horváth István elnök, 
Szopkó Kálmán titkár.

A namincei méhészek, megértve a 
közmondásban rejlő erőt, megalakí
tották a «'Namince és Vidéke Méhész 
Egyesületet*. A mozgalom vezetője 
Zuplko Ferenc namincei méhésztá'r- 
sunlk.

De nem elég az egyesület megalapi- 
t isa. hanem annak minden tagjának 
arra kell törekedni, hogy a méhészet 
jelene jövője állandóan szem in,< 
előtt lebegjen. Egymást tanítva, egy
mást támogatva a méhészetet fejlesz- 
sziék. Állandó tanulással, olvasással a 
gyakorlati tudásukat bővítsük. Erre 
való az egyesület hivatalos lapja a 
«Méhészetünk«. Ez lesz majd barátja, 
támasza akkor, amikor szükség lesz 
arra.

Szivünkből üdvözöljük az egyesüle
tet s Isten áldását kérjük rája.

Lapszem le
A méhpete még 10 napig is életké

pes. J. Muck bécsi egyetemi tanár ír

ja, hogy a méhek a pete csiraképes
ségét 10 napig is képesek fenntartani. 
Ez annyiban bír nagy fontossággal, 
hogy rajzás idejében és anyavesztés 
esetében biztosabban tudnak a méhek 
magukon segíteni. — Muck megálla
pítása különben nem valami nagy új
donság, mert ezt majdnem minden 
méhész tudja. Azt hiszem, másokkal 
is megesett az már, ami velem is 
megtörtént, hogy egy fiasitásos ke
retet kint felejtettem és másnap né
mi aggodalmak között vissza adtam 
a méhcsaládnak is, sem a Hasításnak, 
sem a petének nem történt semmi 
baja. A petéket nem is féltettem, 
cslak á1 Hasítást, de a meleg nyári na
pon az sem hült meg annyira, hogy 
elvesztette volna életképességét. A 
pete az nem hül meg és a lehűlés sem 
árt meg neki és igy nem kell annak 
csiraképességét meg a kaptáron kí
vül sem félteni. Erre a legjobb példa 
a tyúktojás. (Sc'hw. Bztg.)

— Kaptárfestöanyag. Kaptárfestő
anyagnak igen jól bevált a következő 
keverék: Világos brunolinba bárminő 
■szinü porfestéket keverünk s kész a 
festőanyag. Természetesen nagyon 
jő! össze kell keverni. A festék gyor
san szárad és jól impregnálja a kap- 
tár deszkát. így ajánlja a Bienenvater. 
Mindenesetre ki kell előbb próbálni, 
mert a brunoünok belső használatra 
vannak szánva s nem biztos, hogy 
elég vízállónak fog a szabadban mu- 
t a tik ózni. (B i e nevat e r.)

Székely Vilmos.

Szerkesztői üzenet

Mészáros Pál. 1933. évre hátralék
ban van 30 Kc-vai.

Többeknek: Biztosítása díj 5 Ke. 
Melyért 500 Kc-ra van biztosítva be
törés és tűz ellen. Ha nagyobbra 
akarja biztosítani még 1000 Kc-ként 
10 Kc-t fizetünk.
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos 
szlovák méhészlapja a

„ S l o v e n s k y  V «e I á r “
D r .  K o lo m a n  N o v a c k y  ügyvéd szerkesztésében. Igazi méhészvér 
lüktet soraiban. Megjelenik minden hó 1-én. A központ tagjainak, 
a tagdíj fejében küldi. Nem tagoknak 24'— Kcs. Amerikába l -— 
dollár. Megrendelhető Fr. Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a

Méhészetünk utján.

ji Veszünk szavatolt tiszta virágmézet. Szállítunk kizárólag hi- jj 
jj vatalosan vegyvizsgált, szavatolt tiszta méhviaszt s ebből saját II 
ji műhelyünkben készült műlépet. Minden csomag ólomzárolva jj 
Ij van s rajta van a hivatalos vegyvizsgálat eredménye. Az ősz- ij 
!: szes méhészeti cikkek legjobb kivitelben. Mézpergetők legerő- jj 
j. sebb kivitelben tetszés szerinti keretméretre. — Postai megren- ij 
ji deléseket naponkint elintézzük s szakkérdésekben szívesen ij 
ji állunk díjmentesen rendelkezésre. — A hozzánk beküldött ij 
ji viaszt legszigorúbban elkülönítve dolgozzuk fel s teljes ga- jj 
ji ranciát vállalunk az iránt, hogy minden méhész a saját viaszát ij 
jj kapja vissza műléppé feldolgozva. — Képes árjegyzékünket ki- jj 
ji vánságra ingyen és bérmentve küldjük. — Pontos cimet kérünk, ij

Leszállított árak! Régi minőség!

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műlép
nagy raktára  : R IT T IN G E R  FERENC, Lucenec-Losonc, 
Masaryk a. —  Árjegyzék kívánatra ingyen!

»NEKTAR«
K O N T A  É S  T Á R S A

B R A T I S L A V A
M Á R I A  U TCA  6a

T Á V IR A T  : N E K T Á R T E L E F O N  : 2570.

l ! l l l ! l l l l ! l l l ! l l l l l l l U ! ! l ! ! I I I I ! i l [ N I I I I I I I I Í ! l l ! ! l l [ l ! l i ! I I I D i l i l l l l ! ! i i l ! l l l l l l ! ! l ! l l ! l l ! l l l l l l l l ! ! l ( l í l l i l l ! l l l l ! l

Balogh-kaptár 1 mézkamarával 120 Ke, keretléc príma 
lucfenyőből 8 mm. vastag, 25 mm. széles 100 méte
renként 28 Ke, 40 nim. széle9 100 méterenként 42 Ke. 
T A K Á C S  I S T V Á N  méhész és müasztalos Galánta.
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Bocxonádi Lapja

MÉHÉSZET
A legolcsóbb és legtar
talmasabb szaklap. Elő
fizetési ára 1929. évre.
32 Ke. Mutatványszá
mot díjtalanul küld a 
kiadóhivatal Újpes t ,  
Széchenyi utca 8. szám, 
hová az előfizetési dij 
is postautalványon kül
dendő. De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czimre is. —

Schmidt
I. L.

kertészete és faiskolája 
Bratisfava, Sendtein ut 75. sz.'v

a j á n l ja  ő s z i  ü l t e t é s r e  m é z e lő  n ö v é 

n y e i t  é s  f á i t .  —  K é r jü n k  k e d v e z m é 

n y e s  á r a já n l a t o t  é s  á r j e g y z é k e t

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.

VM
Előfizetése egy évre 3 2 —  Kcg, 

mely összeg a „Méhészetünk" 
utján eszközölhető.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Senta SHS (Bácska) 

Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

„MÉH" a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap
tárral együtt Csehszlovákiában 30‘— 
Ké, Magyarországon 4.— P, Jugo
szláviában 50 — dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap, 
25 éve szolgálja önzetlenül — egye
dül a méhészekre támaszkodva — a 

méhészet ügyét.

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