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egqe&áieti tagunknak é* Aaftunk~
munkatáteaintsk kivan a

$ze*ke*%tv*ég.

Az egyesületek Vezetőségéhez!
Lapunk m egindulásakor célul tűzte ki, hogy az ossz* 

m éhészek érdekeit képviselő lapot ad a méhészek kezébe. 
Egyesületi élet rovatát pedig tisztán az egyesületek rendel* 
kezésére bocsájto tta. Sajnos, ezt az egyesületek nem igen 
használták ki. Felhívjuk az egyesületek vezetőit, hogy a 
jövőben meghívójukat, jelentéseiket lapunkban közöljék, így 
az egyesületeknek ez nem kerül pénzbe.

Szerkesztőség.

— TÖBBEKNEK! Sokan reklam álták, hogy az újságban 
h irdetett levelezőlap és befizetőlap nem volt. Énnek oka az, 
hogy csak azok kaptak jelentkező lapot, akik az érsekujvári 
egyesület keretébe tartoznak. Más egyesületek tagjai egye* 
sületeiket kérjék  fel a M éhészetünk megrendelésére. — Szer* 
kesztőség.

A lap megtartója előfizetőnek tekintetik*



Aj uf éa kutfoAén.
Lapunk összes barátainak őszinte szeretettel k ívánunk  

az új évben minden jót. Jobb méhészévet, mint az elmúlt 
volt. Kívánjuk, hogy minden méhész megelégedett és boldog 
legyen;

Most egy éve anank, hogy az Érsekujvári Méhészegyesti- 
let lapunk átszervezését elhatározta. Erre szükség volt, mert 
a lap előfizetőinek száma, habár lassú arányokban is, de ál
landóan emelkedett és emelkedik s a meglevő munkaerők  
nem voltak elegendők a folytonosan szaporodó munka elvég* 
zésére. így kerültem én a szerkesztőség élére. Még az elmúlt 
év első számában ismertettem célkitűzésemet s most az év 
elteltével számot kell adnom egyévi sáfárkodásom eredmé* 
nyéröl.

Mint az a múlt évi szerkesztőségi beszámolómban is jelez* 
ve volt, — bármilyen jóakarat s szeretet vezéreljen is benniin* 
két a munka elvégzésében, az ott vázoltakat egy csapásra 
megvalósítani nem lehetett. így lapunk a lassú és fokozatos  
fejlesztés mellett kellett állástfoglalnom. Sajnos, szegények  
vagyunk s kizárólag az előfizetési pénzekre lehet támasz* 
kodnunk. Ahhoz, hogy minden igényt kielégítő közlönyt tud* 
junk  az olvasó kezébe adni, legalább mégegyszer annyi pénzt  
re volna szükségünk. De honnét teremtsük elő? A z  előfizet 
tési dijakat nem emelhetjük. Más jövedelmi forrásunk pedig 
nincs. Megkíséreljük a központ támogatását igénybe venni, 
de sokat onnét sem remélhetünk, mert hisz ott is költségt 
vetés alapján dolgoznak. így tehát nem marad más hátra, 
m int a lassú fejlődés.

Lapunk elavult címlapját az elmúlt évben modern címt 
lappal cseréltük át. Ez talán kicsinyes dolognak látszik, de ez 
is szükséges. Legjobb példa erre, hogy a Sclnveizerische Bie-- 
nezeitung éppen most cserélte ki 50 éves címlapját. A  leven* 
dulaszag lassacskán a külsőségekben is eltűnik.

Iparkodtunk lapunk terjedelmét is növelni, de ezt is csak 
mérsékelten tehettük, mert a pénz parancsol.

Lapunkat az elmúlt évben már rendszeresen illusztrál* 
tűk. Egyelőre csak néhány képet közöltünk számonként. Itt  
is nagyon mérsékelten kellett eljárnunk, mert az illusztrálás 
kiadástöbbletet jelent. De vigyáznunk kellett azért is, mert a 
képek a közlem ények  helyét foglalják el. Minél több kép, 
annál kevesebb a nyomatott szöveg, úgy hogy bővebb illuszt* 
rálásra csak akkor gondolhatunk majd, ha m ódunkban lesz 
a lap terjedelmét is újból emelni.

A m i a lapnál talán a legfontosabb, a lap nívójának eme* 
lése, e téren is minden tőlünk telhetőt elkövettünk. A  beér*
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k e ze i t  c ikkeket szigorú bírálatnak vetettük alá. Csakis olyan 
dolgokat közöltünk, amelyek a szigorúbb mértéket is meg> 
ütik. A  régi kipróbált munkatársak megtartása mellett ipart 
kodtunk  újakat is szerezni. Sajnos, itt egy fájó dologra kell 
rámutatnunk. Lapunknál a papirostól kezdve a szedő gyet 
rekig mindent meg kell fizetnünk. De nem tudjuk megfizetni 
azt, aki lapunknál a legértékesebb munkát a szellemi részt 
termeli: a z  í r ó t .  Talán mi vagyunk az egyetlenek, akik in
gyen követeljük meg az arra termett egyénektől, hogy ne
künk dolgozzanak. Pedig az ingyen munkát nagyon kritizál= 
nunk sem szabad. A z  igazsághoz híven ki kell jelentenünk, 
hogy munkatáraink ebben a tekintetben a leggavallérosabt 
bán viselkedtek velünk szemben. M egtették a kötelességüket 
anélkül, hogy mi is ugyanezt tettük volna velük szemben. Ha 
azonban komolyan meggondoljuk a dolgot, belátjuk, hogy ez 
így sokáig nem mehet.

Rajta leszünk, hogy ezen az igazságtalan állapoton is se- 
gítsünk, amint arra mód kínálkozik. Addig is ehelyütt mom  
dunk őszinte köszönetét azoknak, akik lapunkat a legönzett 
lenebbiil támogatták, kérve őket, hogy irányunkban s mét 
hésztársadalmunk irányában tanúsított jóindulatukat továbbt 
ra is tartsák fenn.

A m i lapunk irányát követi, a legszigorúbb pártatlansági 
alapra helyezkedtünk. Személyeskedésnek, egymás lekicsinyl 
lésének, alaptalan támadásoknak nem volt helye a lapunk-- 
bán. N em  lesz a jövőben sem. Ezzel szemben mindenkor  
helyt adunk a tárgyilagos kritikának, a tárgyilagos polet 
miának.

A z  elmúlt év méhészeti mozgalmai között a központi 
szervezetek átalakítása volt a legkimagaslóbb esemény. Ezt a 
központ úgyszólván egy csapásra s minden előzetes megvitat 
tás nélkül vitte keresztül. A  közlött alapszabályokból nem 
sok jó t olvashatunk ki. Kiderült azonban, hogy nem a hiteles 
szöveg lett közölve s igy annál nagyobb bizonytalanság uralt 
kodott. N em  egy olyan híradás érkezett hozzánk, amely 
«biztos forrásbóhc tudta, hogy a tervezet éle a magyar mét 
hészek ellen irányul. Hallottunk olyan részleteket is, ame-- 
lyek  — ha igazak lettek volna, — valóban kellemetlenek lett 
tek volna ránk nézve. N ekü n k  feladatunk, hogy a magyar 
méhészek érdekeit mindenkor megvédelmezzük s azért mint 
denkivel szemben nyíltan síkra szálljunk. A  hiteles szöveget 
csak hónapok eltelte után kaptuk meg a központi vezetöségt 
töl. Addig  mi nem vertük félre a vak látmára a harangot. 
A  szöveg megismerése után nyíltan és becsületesen megmont 
dottuk a véleményünket. A z  alapszabályok vitás pontja tét 
kintetében éppen szerkesztőségünk közbejárására mindanyt 
nyiunkra kielégítő módon rendeztük az ügyet a központtal.
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Kölcsönös jóakarattal minden nehéz és kényes dolgot meg  
lehet oldani.

Ezzel nagyjában el is mondtam azt, ami beléletünkböl az 
olvasót érdekelheti. Tud juk  azt, hogy a pártatlan és elfogu? 
latlan bírónk az olvasó lehet. És ismerjük az olvasó kritikái? 
jái is. Előfizetőink száma a rossz méhészévek és nehéz gaz: 
dasági viszonyok között is szaporodik. Ez a legnagyobb elis? 
mérés a mi számunkra. Törekedni fogunk arra, hogy a kitti? 
zött célok fokozatos végrehajtásával arra méltó is legyünk.

B A L O G H  B Á L IN T .

A szebb jövő felé. . . !
Életünk hom okóráján ismét lepergett egy év sok^so^ 

nélkülözést, fáradtságot hozó hom okja. M intha csak a ho
mok takaró ja kívánna lenni az elfáradt, m eggyötört em ber
nek. M intha csak azért élne az ember, hogy az idő homokja 
betakarja és az örök pihenést meghozza.

Az év sokakat betakart, úgy fiatalt, m int öreget, a lát? 
hatatlan  porral s az enyészetnek adta át őket. Ezek helyett 
újak jö ttek , hogy tovább éljenek az elődeik nyomdokain. 
Hogy elődeik nyom dokait kitapossák, járhatóbbá tegyék. 
Hogy egy szebb, boldogabb m éhészjövő felé vezessék az erm 
beriséget. M ert hiába m ondjuk, hogy a régi rossz, hiába 
ócsároljuk a régit, mégis csak annak, rossznak m ondott 
fundam entum ára kell, hogy épüljön a szebb jövő.

A méhészek szerencséje pár év óta olyan, m int a .színes
re festett üveglap karcolásán at-át szökkenő napsugár. N éha; 
néha m utatja  meg magát. De ennek is örül a méhész, ezt is 
a jó évei sorába írja fel.

A  nemzetgazdasághoz tartozó  foglalkozások között ta* 
Ián egy sincs olyan, mint a méhészet. A legszorgalmasabb 
állatoknak van a legtöbb ellensége, m unkájában gátló körük 
ménye. V an idő, amikor az időjárás, az emberek, a virágok, 
a nap, mind=mind ellene fordulnak.

Ha visszatekintünk pár évre, azt látjuk, hogy az időjárás 
okozta legtöbbször az üres kaptárt. Ez hozta az elpusztulást. 
Az em ber pedig, sok esetben, ha méhész is, nem érti meg 
a méheit. N em  számítva a gonosz em bert, aki rossz akaratból 
mások m éhészetében kárt tesz. Sok méhész még ma sem 
ébredt annak tudatára, hogy a fejlődés m egkívánja az ember 
tudásának gyarapítását is, m egkívánja a folytonos tanulást, 
a kísérletezést, hogy minél tökéletesebb lehessen az a mun; 
ka, amelyet végezni kíván. Az olvasással, szaklapok támoga; 
tásával, önmagunk tudását gyarapítva, eredm ényesebb inunk
ká végzésére leszünk alkalmasak.
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A méhlegelők megterem tése, a méhlegelők községen? 
kén t való kiépítése s annak módja, ma a legsürgősebb fel? 
adat. N ekünk tanulnunk kell másoktól. A külföld ennek 
óriási jelentőségét belátva, m indenben arra törekszik, hogy 
propagandával, példával előljár. A  külföldi gazdák nem saj? 
nálnak földjeikből bizonyos m ennyiséget bevetni mézelő no? 
vényekkel. Még olyanokkal is, amelyeknek közvetlen haszna 
nincs is. O lyanokat, amelyek zöldtrágyaképpen szerepelnek. 
A kácosok telepítésével, az ingoványos helyeknek legkoráb? 
bi porzósokkal való beültetésével iparkodnak biztosíta? 
ni méhlegelőt szorgalmas állatkáink részére. Üres tányér 
csak az éhséget nagyobbítja. Az üres határ a méhek éhségét 
és m unkateljesítm ényét fokozva, kim eríti s a korai kifára? 
dással ham arább áll be a kimerülés okozta pusztulás.

«Segíts em ber magadon, az Isten is megsegít!« N ekünk 
még, a harc elején állva, a győzelmes befejezésig, sok a mun? 
kánk. A szebb jövő felé vezető útban még sok akadály van. 
Ezeket az akadályokat el kell tüntetni, szeretettel s megér? 
téssel kell munkálkodni. N ekünk, méhészeknek kéz a kézben 
láncot alkotva, kell a göröngyös útból az akadályokat elhá? 
rítani. N ekünk eredm ényeket kell felmutatni. Eredménye? 
két, amelyek meggyőzik azokat, akik törekvéseink helyessé? 
gével szem behelyezkedtek. A «bubifrizurás« akácok ültetése, 
amely ma divat, töröltessék. N ekünk olyan szépítészeti 
anyagokra van szükségünk, amelyekből haszon is van.

A  községi képviseletekbe be kell vinni a méhészeket, 
azoknak hasznothajtó  igyekezetét. Bele kell kapcsolódni 
minden olyan mozgalomba, amely érdekeinket szolgálja. Ha 
kell azzal az erős akarattal, amely esetleg másokban vissza? 
tetszést szül, m ásokban az eddigi ellenszenvet megerősíti. 
De meg kell ezeknek m utatni, hogy a cél, am elyért küzdünk, 
az össztársadalom  boldogulását célozza, anyagilag és erköl? 
csileg.

Anyagilag, m ert amely helyen a méhészet megfelelő 
terepviszonyokon tud elhelyezkedni, jólétét növeli a polgá? 
roknak. Egészségi szem pontból pedig m ár az orvosi tudó? 
m ány eléggé bebizonyította, hogy ez így van! A fásítás, a 
színes, illatos rétek  legelője, a méznek áldásos gyógyító? 
hatása elvitathatatlan.

Ha ezt m egértetjük, ha ezt keresztül vezetjük, akkor a 
szebb jövő felé törve, célt érünk s hiszem, hogy a megelége? 
dés, a boldogság is elérkezik!

Ezt hozza meg az eddigi bizonytalanság helyett az új 
esztendő!

Willand János.



Megfigyelések.
I r t a :  KAISERNÉ.

A  nyáron, egy nagy Aster*ágyon rengeteg légy és sok 
m éhecske gyűjtögetett. Mézeibe, vagy virágport, nem tudom. 
Ezt hivatásos és igen gyakorlott méhészek tudnák csak meg
mondani, ami én nem vagyok. Elég az hozzá, észrevettem , 
hogy egy lódarázs is társult hozzájuk. Eleinte nem sokba 
vettem , úgy okoskodván, hogy egy darázs csak egy, hadd 
éljen ö is. Egy alkalommal aztán őt is jobban szemügyre 
vettem, és ime, nem a nek tárt kereste ő a virágon, de a 
m éhecskékre vadászott. M ert nem csapott le azonnal 
az áldozatra, hanem előbb szemlét ta rto tt, melyik 
volna kiadósabb zsákmány, világos, hogy meg volt hozzá 
a gyakorlata. A  méhecske nem sokáig tudo tt védekezni, a 
hóhér egykettőre végzett vele. Elfogta és egy fa ágára föl* 
repült, ahol elsősorban kiszívta belőle a nedűt. Hogy a test 
többi részét is elfogyasztotta volna, nem tudtam  megfigyel* 
ni. Ezután többször láttam  megismétlődni ezt a rablást. Szól* 
tam  az unokaöcsémnek, amin ő nagyon felháborodott és 
napjában többször megleste a darazsakat, m ert ahányat le* 
csapott, új jö tt helyette. Tehát nemcsak egy volt! Ő igen 
ügyesen tudo tt velük elbánni, megállt csöndesen egy hely* 
ben és megvárta, míg a vén bőgős hozzá közeledett, akkor 
egy ügyes és szinte előkelő kézm ozdulattal, olyan legyintés* 
sel csapott rá, amitől ő kigyelme a virágágyba szédült, ekkor 
gyorsan utána nézett és agyontaposta. Sajnos, a fészkét nem 
sikerült megtalálni.

Hogy a darázs megeszi az áldozatát, azt egy másik alka* 
lommal figyeltem meg. Ez úgy történt, hogy csöndben író* 
gatva, közben elgondolkozva, kinéztem  a betett ablakon. O tt 
dudorászott egy közönséges kis darázs. Egy dongó légy meg 
bosszantotta és neki*neki röpült. A  darázs jó ideig tűrte  és 
k ité rt előle. De mivel a dongó kedvét lelte a bosszantásban, 
a darázs derékon kapta és először megszurkálta, amitől a 
dongó pohocskója m enten m egfeketedett. V iaskodtak és 
eközben együtt leestek a földre. Bár irtózom  minden kín* 
zástól és a legundokabb állattal is rögtön végzek, ez a soha 
nem lá to tt esemény annyira lekötötte a figyelmemet, hogy 
té rd re  kuporodtam  és nagyító üvegen át néztem végig ezt a 
kegyetlen munkát. M ikor a legyet m egbénította, először is 
a hátára ford íto tta  és ráállt, kezdte a szemein, azokat meg* 
ette, aztán a lábait és szárnyait fosztotta le, eldobta. M ajd 
kiette a törzset, de a burok o tt m aradt. A kkor megfordult 
ra jta  és kiette a pohót. M ikor mindennel elkészült, fölrepült 
az ablakra, a rágójánál fogva fölakasztotta magát és a lábai*
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val felülről lefelé szorgasan kenegette végig karcsú testét, 
Egy ideig csak néztem  és elgondolkoztam, vájjon szokva 
vame ő ehhez és vájjon  nem csöm örlöthe meg tőle? Akár* 
hogy is van — kerestem  az igazságot, melyiknek volna több 
létjogosultsága? Végre is odajutottam , hogy vagy m in d k é t 
tőnek, vagy egyiknek sem. De minthogy egyik a m ásikat eh 
pusztíto tta  — pusztuljon a másik is és a darazsat eltapos* 
tam.

Egy másik, alattom os ellensége a m éheknek a szarvas* 
bogár. Szerencsére ritkán tesz látogatást a kasban, azonban 
1932=ben gyakran lehetett látni, am int a szalmaköpükön 
m ászkált s egy alkalommal be is surrant. Kemény ködm öne 
védi a csípésektől, így bátran állít be, m int hívatlan vendég. 
Persze vadásztunk rá, de másnap, harm adnap, megint csak 
jelentkeztek. A m int a kertben járkáltam , egy nagyon odvas 
fába óvatosan belenyúltam  és bőven találtam  benne dene* 
vér trágyára. A  szegény öreg fa t. i. fölfelé már egészen üres, 
(de még mindig terem  szép kanadai renettet) és o tt tanyáz* 
nak a denevérek. Nekem , mint kertésznek, igen becses ez a 
guanó és kezdtem  óvatosan, kézzel kiszedni. Valami puha* 
ság volt érezhető, ami m egriasztott, de a kíváncsiság nem 
hagyott békét és tovább vájkáltam . így került elő egy u jjnyi 
vastag, nagy fehér kukac, m ajd utána a többi, összesen nyolc 
darab. A  dolog nagyon kezdett érdekelni és Brefpmben 
böngészve, a leírás után s hogy odvas fák porában szokta 
petéit lerakni — ráism ertem  a szarvasbogár kukacára. A  
kukacokat a tyúkoknak tálaltam  föl.

A  m éhészek figyelmébe ajánlom őszi legelőnek az Aste* 
rek összes változatát és az üresvirágú, gyönyörű dáliákat, 
valam int a remek vörös Salvia splendeust. M ikor a fagy elől 
le takargattam  a salvia*ágyat, am int a nap feljött, már a taka* 
ró alatt zümmögtek a kis szorgos munkások.

— Figyelmeztetés; M indazon tagok, kik már egyesület 
tagja volt eddig is és most az Érsekujvári M éhészegyesület 
tagjául esetleg tévedésből jelentkezett, jelentse be azonnal, 
hogy melyik egyesület tagja akar lenni. — Titkár.

— Egyesületek vezetőihez és a pénztárnokokhoz ; La* 
púnk nyom daköltségét a tagdíjak biztosítják. Az egyesüle* 
tek a befizetést sok esetben nem eszközölték. így a kintié* 
vősége a lapnak ezrekre megy! K érjük a felszólított egyesü* 
leteket, hogy nézzék át szám adásaikat és a hátralékos tag* 
díjakat január 5Ag okvetlen küldjék  be, mert kénytelenek  
leszünk az 1934. évi hátralékok után kamatot számítani. — 
Pénztár.
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A kas szerepe a méhészetben.
A  kaptáros méhészetnél is fontos, hogy legalább 20, 

vagy 25 százalékban szalmakasos m éhcsaládja legyen a mé* 
hésznek. Ez azért szükséges, m ert így könnyen pótolja az 
elpusztult családokat. Jobban ki tudja használni keretes 
kaptárait. Mézelő kaptárainak száma nem csökken, sőt év* 
rőbévre szaporodik.

A  szalmakast a méh nagyon szereti. Télen meleg s ta* 
vasszal ham ar kezdi az anya a petézést. Ha áprilisban ser? 
kentő  etetést végzünk, akkor a rajzás is ham ar bekövetke* 
zik. Fő dolog, hogy a szalmakasok kicsiny, vagy középnagy* 
ságuak legyenek. A  nagy szalmakasnál bizonytalan a rajzás, 
vagy a raj késői lesz. A serkentő etetést legjobb felül vé* 
gezni. Ennek a legegyszerűbb m ódja: Veszünk egy négyzet* 
alakú deszkadarabot, melynek a közepére akkora lyukat fű* 
runk, m int egy boroshordó dugója. Verünk bele háromcolos 
szegeket és a kas tetejére rászúrjuk. Körülgipszeljük. Közé* 
p ü tt késsel a kast kifúrjuk és bárm ikor könnyen etethetünk. 
A z etető egy pléhdoboz, melyen 2 vagy 3 piciny lyuk van. 
Ezt ráfordítjuk  a nyílásra és a méhek azonnal megtalálják. 
Ha nem etetünk, a nyílást dugóval elzárjuk. Ilyen etetéssel 
a rablást elkerüljük. Ezen etetési mód legjobb a kaptáraink* 
nál is. A rajzást siettethetjük, ha már 1, vagy 2 családunk 
m egrajzott. Ugyanis rajzás után a m egrajzott családot egy 
népes családunk helyére tesszük s am azt a m egrajzott csa* 
Iád helyére visszük. A család egypár nap múlva újra ki fog 
rajozni. Ezt a cserélést végezhetjük négyszer, vagy ötször is. 
így  ham arább hozzájutunk a rajokhoz. Esetleg elveszíthet* 
jük azt az egy, vagy két rajzó családunkat, de kapunk he* 
lyette bőven kárpótlást. Ez azért tö rténhet meg, m ert elő* 
fordulhat az, hogy a család összes anyja elhagyja a kaptárt. 
De, ha ügyesek vagyunk, ezt is m egakadályozhatjuk. Ugyan* 
is rajzás után, ha már négyszer, vagy ötször cseréltünk, egy 
másik kasból kivágunk egv*két anyabölcsőt s a családnak 
beadjuk. Ilyenkor van elég anyabölcső, biztos a segítség. 
Később már nehéz a családot megmenteni. Az ilyen rajzó 
családok azonban kevés mézet gyűjtenek, sőt sokszor tel* 
jesen elfogy minden eleségük. A rajzás felemészti összes 
készletüket s a főhordásra elnéptelenednek s nem tudják 
kihasználni. Szükséges őket ilyen esetben megsegíteni, ha 
nem akarjuk, hogy elvesszenek. Sok esetben azonban még 
elegendő mézet is gyűjtenek. A  k irajzo tt kasokat mindig fi* 
gyeljük. Többször emeljük meg s ha látjuk, hogy könnyű, 
adjunk neki mézzel kevert cukorszirupot.

Kedves m éhésztársak! Próbálják meg, nem fognak érte 
megszidni. Nem  írok lehetetlent, csak tapasztalt és kipró*
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bált dolgot. Ügy tanulunk, ha egymást tám ogatjuk. Tapasz* 
talatainkat nem titkoljuk.

Hogyan teleltessük kasainkat?
Legjobb, ha m inden kasunkat egy négyzetalakú deszka* 

lapra helyezzük. Ilyen esetben nem zavarjuk a családot, ha 
felemeljük, m ert az emelés a kashoz tapad t deszkalappal 
történik. Egy kis kas, ha 14 vagy 15 kg. súlyú, kitelel, egy 
közepes kasnak 20—22 kg.*ot kell nyomni. N agy kasnak a 
teleléskor 25—30 kg. súlyúnak kell lenni. A kast télire szin* 
tén ellátjuk szükítővel. Ez úgy történik, hogy a kijárónyílást 
1 cm. távolságra szegekkel betűzdeljük. Vagy készítünk ma* 
gunk szögekkel bevert szűkítőt, akkorát, mint a kas szája 
s alá egy kis k ijáró t szegezünk. A  szűkítőbe verünk egy pár 
kétcolos szeget s rászúrjuk a kijárónyílásra és körülgipszel* 
jük. így védekezünk az egerek és a cinkék ellen. H arkályok 
ellen legjobb a drótháló. Egerek ellen pedig az egérfogó. 
M acska ne zavarja a méhek nyugalmát. Ez a legcélraveze* 
több  védelmi eszköz a kasos méheknél.

(Komárom) Almássy Gyula.

Az üveges kaptár.
N éhány évvel ezelőtt nagy port vert fel a szaklapok ha* 

•sábjain Igoshin, Birschhanenko és más orosz, illetve lengyel 
méhész közleménye, kik a méhek által állítólag került vilá* 
gosságot kaptáraikba bevezették, sőt mi több, még a viaszol* 
vasztó napsugarat is hozzáengedték a lépek oldalfalaihoz. 
K ísérleteiket szám adatokkal igazolták s olyan vidéken, ahol 
s mi fogalmaink szerint rendes m éhészkedés alig volna űz* 
hető, ezen adatok tanúsága szerint, hihetetlen eredm ényeket 
értek  el, úgy a mézpörgetés, mint a bogarak szaporasága és 
kiválósága tekintetében.

Az akkor olvasott cikkeket a legtöbb méhész félretette 
s ha rövid ideig netán gondolkozott volna is azok tartalm án, 
vagy humbugnak, vagy pedig a legjobb esetben mint a távol* 
ság által kiszínezett mesének tu la jdoníto tta  azokat.

Magam is körülbelül ezen a nézeten voltam mindaddig, 
mig uj kap tárakat nem kellett csináltatnom. A KB és NB ke* 
retek és rendszerek, melyekkel eredetileg foglalkoztam, se* 
hogy sem feleltek meg igényeimnek s így 1932. évben egy 
Balogh kap tárt csináltattam  oly módosítással, hogy a felső 
nagy kijáró  alatt a homlokfalban 15X21 cm. nagyságú dupla 
üvegfalat helyeztem el.

1932. év tavasza itt közepes mézelő és rajzó esztendő 
\mlt. Betelepíteni már csak akkor tudtam , mikor az akác vég*
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lég elvirágzott és a földeken is alig talált a bogár nektárt. A  
tá j a belakoltatást követő harm adik napon m egszökött, m int 
később rájö ttem , a hirtelen nagy világosság m iatt, mely azr 
üvegfalon lakásukat ellepte. Egy hétre rá, kb. jún. 25. tá ján  
tudtam  csak egy gyenge, alig m aroknyi harm adrajocskát a 
kaptárban  újra elhelyezni, csíkkal ellátott, de egyébként tel
jesen üres kereten. Okulva azonban az előzm ényeken a kap* 
tá rt a raj beütésekor besötétítettem  s csak akkor távolított 
tam  el a kendőt, amikor az anya az első petéket lerakta.

A méhek, kísérletről lévén szó, sem szirupot, sem műié* 
pet nem kaptak de ugyanakkor kasos méheimet kénytelen 
voltam  bőségesen etetni, csakhogy lépeiket kiépítsék és a fia* 
sítás fenn ne akadjon.

Július második felében hasonlítottam  össze a k a p tá r t 
a kasokkal. N agy volt a hőség és a bogarak a röplyuk szá* 
jánál ültek. A  kasokban, melyekben jó első és m ásodrajok 
voltak, dacára a bőséges serkentésnek az építm ény nem volt 
teljes, mig az <-<üvegezettek« m indhárom  nagy lépe fenékig 
kiépítve, telve fiasítással, fiatal bogárral. Ekkor még négy 
üres keretet kaptak, melyet rögtön elfoglaltak és hogy az 
építkezés annál biztosabb legyen, kb. 2 liter szirupot ad tam  
nekik, először és utoljára.

A  tarlóvirágzás ez évben kielégítő volt. M éheimet nem 
kellett etetnem . Szeptem ber második felében a kasok ugyan 
kiépítve még nem voltak, de súlyuk után Ítélve nyugodtan 
nézhettem  a tél elé. U gyanakkor a m aroknyi bogárral meg* 
induló család 7 kerete teljesen kiépítve és kb. 10 kg. méz* 
készlettel m eghordva m ent a telelőbe. A kasokat tovább is 
gondoztam, de az üveges, mint afféle kísérleti m ostohagyer
mek, télen át is az iskolaudvaron m aradt s bizony nem egy* 
szer kellett «símogató« szeretettel, a m odern pedagógia eh 
veit félretéve, megmagyaráznom tanítványaim nak, hogy a 
kap tár kap tár és nem fedezék a hócsaták idején.

így virradt ránk a m éhészet szedáni esztendeje 1933.
A tavasz sehogy sem akart beköszönni. Április elején 

bonthatok csak kaptárt. Hulla ugyan kevés van, de fiúsítás 
sincs. Kisül, hogy az anya elpusztult még valam ikor a tél fo* 
lyamán. N agy nehézségek után sikerül végre rendesen peté* 
ző anyára szert tennem  mire a petézés május első napjain 
végre meg is indul, minden serkentő etetés nélkül. Ákár* 
m ennyire is szeretem a méheket, de ezekkel szemben k ö 
nyörtelen voltam. Ha az oroszok oly nagy port vernek fel ta* 
lálmányuk mellett, úgy bogaraim nak gyámolítás nélkül is 
boldogulniok kell. Az édes gyermekek a szalm akasok kihasz* 
nálják részrehajlóságom , amennyiben a nagy cukorszámlák 
miatt, kénytelen vagyok kálvinista bö jtöket tartani.

Ebben az évben az «üveges« még hat keretet épít ki. A

10



m éztár még üres ugyan, de az őszi átvizsgálásnál bogár, bo*: 
gár hátán nyüzsög és téli szükséglete is szűkösen bár, de ta
lán elegendőnek mutatkozik.

A  telet ismét fedetlenül, takarás nélkül húzza ki a család, 
Lakásával együtt ez évben a« töröknek« szolgál bombabiz* 
tos fedezékül, mig a tanítói karhatalom  pergőtüze, ki nem 
veri a megszállót.

1934 március elején két lépen, összesen mintegy két te* 
nyérnyi területen kibúvó Hasítást találok, mely április 20*ra 
9 keretre egészül ki. A  fiasítás terjedelm e körülbelül meg* 
felel a sötét kaptárak fejlődési fokainak s így látszólag sem* 
mi előnye nincs az üvegesnek. Igen ám, de az akác ez évben 
már május 2*án virágzik s ezen korai virágzás dacára kiépít 
3 űj nagy m űlépet és 9 méztéri hizlalt keretet, melyet meg is 
hord és mivel a fészekben nincs m ár hely a fiasítás számára 
újabb 3 keretet kap alülra, mig a mézzel telt költőtéri lépek 
szétvágva a második m ézteret is betöltik és június 20*án 
űjabb 20 kg*t adnak. Az akácvirágzás eredménye tehát az 
üvegesben 40 kg. míg a sötét Baloghban ugyanilyen feltételek 
mellett csak 20 kg., sőt a kétkeretes Kisboconádi alig 15 kg*t 
adott.

Ugyanezen kaptár az őszi hordást is sokkal jobban hasz* 
nálta ki, mint a sötét kaptárak vagy kasok. A pontos számot 
azonban nem közölhetem, m ert pergető hiánya m iatt kényte* 
len voltam a lépeket félretenni s mire azok pergetésébe kezd* 
tem, igen nagy hézagokat találtam  azokon, melyeket az egér 
rágott ki és a kicsurgó mézet a hangyák széthordták. Ennek 
dacára a lépekben m aradt méz még 15 kg.*t nyomott.

Az ellenőrzésre felállított második világos kaptárban el* 
helyezett rajocska hasonló körülm ények között fejlődött, 
m int a leírté.

A  kísérletet még nem tartom  elegendőnek, hogy pálcát 
törhessek az üvegezett kaptárak mellett. Nem tudom, hogy 
tényleg a világosság, vagy a nap hatása mutatkozik*e a bo* 
garak ilyen szívós életében avagy pedig csak egy csodálato* 
san kiváló törzzsel van dolgom. A zonban bajjal hiszem, 
hogy ilyen csodák létezzenek és oly nagy legyen a különbség 
méh és méh között, különösen ha azok egy törzstől szár* 
maznak.

N agy előnye az üvegezettnek, hogy bárm ikor betekint* 
hetek a bogarak életébe, anélkül, hogy zavarnám  őket és ha 
mégis ki kell őket valami ok m iatt bontanom, mint a ku* 
korica ügy kezelhetők. Annyira szelídek, hogy nagyobb is* 
kolásgyerekek minden rosta vagy keztyü nélkül dolgoznak 
velük. Hogy korábban repülnének ki, mint más méhek és 
később jönnének haza, ahogyan ezt olvashattuk, nem állít* 
hatom, de hogy hihetetlen szivósággal küzdenek meg a lég*
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szükebb időszakkal is, azt a leírtakból láthatni. Mig más Kas 
lakója jóform án tétlenül ténfereg, az üvegezetté dolgozik. 
Miből, hogyan? Lehet, hogy rabolni jár, de rablásról eddig 
senki sem panaszkodott.

M eghökkentő a fiasítás nagy és gyors kiterjedése és a 
kijáró bogarak nagy száma. Szinte m áróbholnapra bújik ki a 
bogár, jóform án minden ápolás nélkül, m ert az a kevés méh, 
melyet egy m egbontott kaptár keretein láthatunk aligha ké* 
pes a belső munkára.

Építési kedvük kiváló. Szinte hadat üzennek a műlép* 
présnek és ha kedvüket az ember okos serkentéssel fenn* 
tartja , kielégíthetetlen lesz.

A kaptár más kézzelfogható előnyeit hirtelenében fel 
sem tudom említeni. H átrányát talán csak ott látom, hogy a 
Balog méretek nem felelnek meg egészen a követelmények* 
nek, viszont a NB kereteket nagynak találom. Valahogy kö* 
zéputat kellene találni a Balog kaptár kockaform ája és mé* 
rétéi, valamint a NB keretek között.

SÍK.

Hogyan biztosítsuk méheink 
himporgyüjtését tavasztól őszig ?

(Folytatás.)
Ahol kevés_ az akác, melyből számottevő hordást nem 

várhat a méhész, egyezzen meg gazdatársaival, hogy vesse* 
nek azok baltacímet (esparzette). Ennek méze éppen olyan 
világos, mint az akácé csak hamar ikrásodik, de ize nagyon 
jó és jól mézel, úgyhogy gazda és méhész vele igen jól jár* 
nak. A harm adik évben kaszálás után a terület vethető 
facéliával, mely a méhészeknek nagyon értékes himpor és 
nektárhordást ad.

A cicer csalamádé közé vetve elsőrendű takarm ányt ad, 
lekaszálása után pedig a terület még facéliával vethető, 
melyért a méhész szívesen fizeti hozzájárulását.

Sok gazda korai burgonyát termel s azt június, legkésőbb 
július hóban már kitermeli. Ahelyett, hogy a kiterm elt föld* 
területet a gaz fölvetné s igv üresen álljon őszig, vesse be a 
gazda facéliával, melyért a méhészek mézzel, vagy pénzzel 
szívesen fizetnek.

Ha a gazda a facélia földjét ősszel letakaritás után meg* 
trágyázza és leszántja, a facéliának elhullatott magja kora 
tavasszal már kikel és mire a tengeri ültetésre sor kerülne, 
akkorra az már jól elvirágzott és kaszálható. — Hasonlóké* 
pen vethetünk az ilyen földbe bükkönyt, mohart, kölest, csa* 
lámádét stb.
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Gyümölcsös kerttulajdonosok csak úgy biztosíthatnak 
maguknak jó term ést és ép gyümölcsöt, ha gyümölcsfáik 
ta la já t rendszeresen művelik. Minél többször forgatódik a 
fák alja, annál több oxigén kerül a földbe s a forgatással 
pusztulnak a gombák és rovarkártevők is. — Ha mézelő nö* 
vényekkel veti azt be, azzal oda csalogatja a m éheket s azok 
beporozzák gyümölcsfáit s igy esetleg hárm as hasznot húz* 
nak a földből.

Ma a racionalizálás korszakát éljük, el kell követnünk 
m indent jövedelm ünk fokozására, Eddig a gazda és méhész 
alig vett egymásról tudom ást, ma azonban már össze kell 
fognunk, gazdának a többterm elés és a talaj gazdaságosabb 
kihasználásáért, a méhészeknek a méhlegelő biztositásáért.

Ha ez a javaslat valóra válik, akkor nem lesz többé 
méhlegelő kérdés, de elérhetünk olyan rekordszüreteket, me* 
Ivek m eghaladhatják Am erika csodás eredm ényeit is. Hi
szen eddig is voltak olyan kedvező évek aránylag nem is 
olyan elsőrendű mézelő vidéken, amikor egyes méhesek 40.6 
illetve 45.6 kgos átlageredm ényt értek el, és egy*egy család 
közel já rt a m éterm ázsás eredm ényhez, sőt egy esetben meg 
is haladta azt, de mi haszna, ha ilyen eredm ények csak m in
den 25-ik évben voltak elérhetők sokasok kritikus év után, 
am ikor egy*egy ilyen előretörést oly sok visszaesés köve* 
tett. A jövőben ilyesminek nem szabad megtörténnie, m ert a 
m éhészet ma már nem luxus*passzió, hanem nagyon is szá* 
m ottevő gazdasági ág, mely céltudatos irányítással ma még 
el sem képzelt fontosságúvá, sőt nélkülözhetetlenné fej* 
leszthető. Addig azonban, amig méhlegelőnket nem biztosU 
tottuk, kár minden serkentés a - méhészkedésre.

A  méhlegelő kérdésével kapcsolatban azonban foglal* 
kozni kell a vándorlás kérdésével is, valam int meg kell való* 
sátánunk az egészségügyi ellenőrzést, nehogy méhbetegségek 
elhurcoltassanak.

Cselekedjünk egyszer már komolyan!
Szmrtník  János.

m

Egy nozemával küzködő méhésznek.
Kedves Uram!

Egymásra találtunk m indketten s mikor a bem utatkozás 
után kisült, hogy nemcsak a végrehajtó állandó vendégünk, 
hanem a nozema is betelepedett méhesünkbe, mint jó «baj* 
társakhoz« illik, addig*addig panaszkodtunk egymásnak, mig 
a sok panasz m ellett elfelejtettük egymás tapasztalatait a be* 
tegség kezelését illetőleg kicserélni. A zt sem bocsátom meg
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Önnek, hogy az egész idő alatt egyszer sem viselte m agát 
méhészhez illően, m ert egyszer sem sikerült összevesznünk.

Alább adok alkalmat, hogy az elm ulasztottakat kipótolja 
s ha sikerül hajbakapnunk, úgy remélem nemcsak «baj« ha? 
nem fegyvertársak is lehetünk a jövőben.

Az én méhesemet is m eglátogatta a vész. És'ahogy jóra? 
való honpolgárhoz illően minden adósságomat egy cégnél 
Fűnél & Fánál konvertálom, hasonlóképpen ugyané céghez 
fordultam  tanácsért a baj orvoslását illetőleg. A  legenyhébb 
orvosság, amelyet e levelezés útján kaptam  a dobi méhészeti 
állomás levele volt, melyben a legnagyobb nyugalommal 
ajánlják a beteg családok lepörkölését. Ügylátszik ez állomá? 
són nem méhészek adják az útbaigazításokat, m ert egy vér? 
beli méhésztől ilyen barbárságot kivánni nem lehet.

A másik válasz, melyet szintén a fenti cég jóvoltából 
kaptam , egv csehországi, valószínűleg m agántudós válasza 
volt. Ennek az úrnak a nevét a legjobb akaratom  mellett 
sem közölhetem, m ert címe a legnagyobb sajnálatra elkalló? 
dott. A nnyit közölhetek róla, hogy a méhek betegségeiről a 
«Deutsche Imkerben« szokott értekezni. Ö adta a következő 
tanácsot:

A beteg családok minden mézét pörgessem ki, úgyhogy 
ezeknél semmi fertőzött méz ne m aradjon, m ert a nozema 
a mézben nagyszerű tápanyagot talál és vigan tenyészik ab? 
bán. A kipörgetett üres lépeket a legjobb ugyan kiolvasztani, 
de ha sajnálom őket, kiséreljem meg esetleg töm ény hyper? 
mangán oldattal fertőtleníteni. Legjobb erre a célra egy 
nagy virágpermetező, melynek segélyével a sejteket teljesen 
megtöltöm az oldattal, egyideig állni hagyom, aztán kipör? 
getve visszaaggatható. Nagyon jó a fertőtlenítéshez az al? 
kohol is, csakhogy ez költséges volta m iatt számba sem jö? 
hét.

A mézet étkezési célra még mindig lehet értékesíteni, vi? 
szont a méheknek e helyett cukorszirupot adjak a következő 
recept szerint és családonként.

I. etetés  8 dl. víz, 4 dkg. cukor és 0.5 gr. C h i n o s o.l
II. etetés: 6 dl. víz, 3 dkg. cukor és 0.5 gr. C i n o s o 1.
III. etetés: 4 dl. víz, 2 dkg. cukor és 0.5 gr. C h i n o s o 1
Összesen kaptak a méhek több mint 2 1. szirupot, mely

mennyiség elegendő volt ahhoz, hogy minden bogár beleit 
fertőtleníthesse. U tána megindulhat a rendes etetés, m elyet 
a méhek elraktároznak.

Ezen recept segítségével sikerült a vészt jóform án azon? 
nal megállítanom, sajnos már későn ju to ttam  hozzá s így 
csak 12 családot sikerült megmentenem, melyek ugyanazon 
évben egy csekély fölösleget is adtak.
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A  következő évben bajt méhesemben nem tapasztal* 
tani, sőt m ürajok is készültek és a 12 m egm entett törzs 180 
kg. fölösleget adott, mely mennyiség azon vidéken teljesen 
kielégítő.

Mivel a recept szerinti etetést több éven át kell ismé* 
telni, hogy m inden lép és minden bogár teljesen fertőtlenítve 
legyen, képzelheti csodálkozásomat, mikor méhészem azzal 
lep meg, hogy a Chinosol, mely egyébként minden patikában 
kapható, teljesen elfogyott és ennek h íjján  kamillateás sziru* 
pót adott a bogaraknak.

A  derék ember azon egyszerű elvből indult ki, hogy mű
vel a nozema nem egyéb, mint bélbaj, s ennek nagyszerű eb 
lenszere a kam illatea, kipróbálja a méheken, ami abban az 
évben sikerült is. így ju to ttam  egy faiusi pintér jóvoltából, 
kinek sem m ikroszkópja, sem laboratórium a nincs egy 
újabb recepthez.

Ezidén a m éheket ellenőriznem nem lehetett. Még már* 
dúsban  hullott le a családok zöme arzénmérgezés miatt, me= 

ly e t a szomszéd gyümölcsös perm etezésekor a bogarak a 
nektárral együtt kaptáraikba hordtak.

Kedves Uram! A  közlőitekben adtam  meg a m ódját, 
hogy eziránvu kísérleteivel tapasztalataim at ellenőrizze.

SÍK.

Aki virágot szeret, neveljen 
magának s ne várja azt másoktól.

Irta: DIMUGANTO.

M eglehetősen hosszú útja lehetett méhlegelőink válság 
gos helyzete  kérdésének, amig a méhészegyesületek zöld asz* 
tálától a községi «Gazdák köré«;be is elju thatott. Ki*ki a ma* 
ga gondolkozásának megfelelően, gazda, méhész, méhész* 
gazda, több*kevesebb lelkesedéssel szólott a szőnyegen levő 
tárgyhoz, hogy a jó ügy teljes diadala holtbizonyos lehessen. 
A  virágok szeretetéről szóló régi, kedves közm ondásnak a 
fönti címben használt aplikálásán fölcsillant népünk fiainak 
egészséges, derült, jó humora s menten kész volt a határozat 
is: «Ha ezelőtt sem szakadt bele dereka a méhésznek a vi* 
rágtermelésbe, — nem szakad bele most sem; — «mert az* 
előtt sem szakadt bele a dereka a k a s z á s n a k ahogy nem 
szakad bele m ost sem«.

A  történeti hűség kedvéért ide ik tato tt, ez az ú. n. hatá* 
rozat sokkal beszédesebben jellemzi a méhlegelők kérdését 
illető álláspontját a népnek, hogysem kom m entár kellene 
hozzá: kinek, m iért van avagy nincs igaza.
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A  méhészet legégetőbb kérdéseiben való haladásnak 
term észetes irányát már régen kijelölte a belterjes m ező ' 
gazdálkodás, az erdő kiterm elés processzusa. Viráglisztet s 
nektárt ontó méhlegelők nélkül csak a pusztaságba ásító 
üres kaptárak jelezhetik a hajdan virágzó méhészetnek he= 
lyeit! Méhlegelők nélkül az etető-cukor jegyében folyó tes
tü letté tömörülés, az anyanevelésnek a term észet rendjébe 
való erőszakos beavatkozása stb. is csak halálfejekké daga? 
dó zérusaivá lesznek m éhészetünk hom lokterében álló ezen 
kérdésnek. És ha Gerstung, Küstenm acher, Ludwig, Butteb 
Reepen, Z ander művei révén ism erjük a virágliszt s nektár? 
nak értékét: ugyan miért követünk még most is — struc? 
politikát; m iért áldozzuk föl haszontalan, meddő tervezge? 
tésekre, vitákra s miegymásra azt a drága időt, amit virág? 
lisztet s nek tárt ontó növények tenyésztésével oly áldástho? 
zóan gyüm ölcsöztethetnénk a saját boldogulásunkra?;

Ö ntudatos méhész énünk erkölcsi érzésétől ösztönözve, 
áldozatos készséggel, anyagi erőnkhöz m érten, teremtsünk  
önmagunk viráglisztet s nektárt ontó virágos méhlegelöt ked? 
venceinknek!  N e várjunk másokra; nehogy, az arra hivatot? 
tak mindig vajúdó késedelme következtében, a boldogulás 
vágányain robogó vonatot — egész lőhosszal késsük le;

E virágokról szólva, jómagam is csak a gyakorlatnak 
szentelem soraimat. Ezek tengernyi sorából csak azok is? 
m ertetésére szorítkozom, melyek kora tavasztól késő őszig 
szolgálnak dús terítékéül méheinknek.

Az idei «február elejének kikeleti melegében tömeges 
fiúsításnak neki bolondult méheink« viráglisztet keresendő, 
vevék meg gyakori kirepüléseiket. Mit tud ták  a jám borok, 
hogy a m odern méhész nem igen ér rá februárban virágzó 
növényekkel pepecselni! Ez volt a vesztük és igen sok mé? 
hésznek is nagyon érzékeny vesztesége.

A Boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába sorozott,, 
sokbibeszálú hunyorok  valam ennyi válfaja elsőrendű méh? 
virág, mely korai virágzásban a mézgás égert (Alnus glutino? 
sa (L.) G árt) s a m ogyorót (Corylus Avellana, L.) is jóval 
megelőzi. Magasságuk 15—40 cm. között váltakozó s rend=? 
szerint több osztató, ölbefogott, bőrnemű, áttelelő levelei 
igen dekoratívek. A  szirmok m ézfejtőkké alakultak, a csé? 
szék pártaszerüek, válfajonként különböző színűek. Kifeje? 
zetten  árnyékos helyeket (fák alját, azok intim  félárnyékát) 
szerető kerti virág sok nektárral s még több sárgás^fehér 
virágliszttel.

Tő alakja az enyhe télen már karácsonytól februárig hó? 
fehéren virágzó fekete hunyor  (Helleborus niger, L.) E tő? 
alak keresztezése által alakult rózsaszín, vörös, ibolyaszín, 
zöld, barna színű hybriák közül leggyakoribb a februártó l
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márciusig virágzó illatos hunyor  (Helleborus odorus, W. et. 
K.), a m árciustól áprilisig virágzó piros hunyor  (Helleborus 
purpurescens, W. et. K.) (Ennek levele át nem telel.), a már* 
ciustól áprilisig virágzó keleti hunyor  (Helleborus Baumgar* 
tenii, Kov.), az ugyancsak m árciustól áprilisig zölden virág* 
zó kisvirágú hunyor  (Helleborus dum etorum  W. et. K.) és 
sok más. A hunyor gyógyvirág is.

(Folytatjuk.)

A méhész téli gondjai.
Téli gondokról irok, pedig mikor e sorokat írom (december 15.) 3'

kertemben méhzümmögés van. Ha nem is nagy mértékű, de egy-két bát
rabb legény mégis elhagyta a kaptárt. Biztosan Sirius mesterhez ment 
megkérdezni, hogy bekövetkezik-e a szigorú tél. Mert tudvalevőleg, mint 
minden évben, most is szigorú téllel ijesztgeti ez a jó mester a méhésze
ket. Ebben az évben úgy látom, megbukott. Ez természetes is, mert az 
ilyen időjósló mesterembereknek sok mindenhez kell érteni, hogy igazán 
megtudják előre jósolni a jövendőt. Lám, Sirius mester kifelejtette a kal
kulációból, hogy most zsidó* szökő év van. Ez pedig emberemlékezet óta 
mindig enyhe telet jelentett. Nem kell tehát félni, hogy megfagynak a 
méhek. Hiába kívánja ezt nekünk Sirius mester, mert itt a zsidó villám
hárító.

Az időjárás valóban tavaszias. A méhek szempontjából természetesen 
ennek nagy jelentősége nincsen. Egyesek szerint ugyan ilyen időjárás 
mellett nagyobb a fogyasztás. De ki tudja az igazai ? Mások viszont azt 
állítják, hogy a szigorú télen nagyobb a fogyasztás. Ügy látom én, olyan 
ez a méhészeti tudomány, mint a suszter mesterség. Hol nyúlik, hol ösz- 
szemegy. Mindenki tudja azt, hogy ha a suszter haza viszi a cipőt és a 
kundsaft azt mondja, hogy szűk, kész a védekezés: Kitágul az kérem. Ha 
meg nagy a lábtyü, akkor azzal viga’sztalja a delikvenst, hogy majd ösz- 
szemegy az kérem. Ugv látom én, ilyen a méhészeti tudomány is.

Egyik kedves olvasóm a múlt havi biztatás után rászánta magát és 
kérdést intézett hozzám. Hát ez elég ritka eset. Azt írja nekem, hogy 
csak most jött rá, hogy egyik családja, mely a nyár folyamán anyát cse
rélt, nincs jól ellátva téli eleséggel. Azt kérdi, mitévő legyen. Léppel telt 
keretei vannak neki, de be lehet-e azt most adni. Hogy be lehet-e? Ilyen 
tavaszi időjárás mellett? Természetesen be lehet. A kaptárt meg kell 
bontani s addig kell a lépeket kiszedegetni, míg eljutunk a méhekig. Itt 
aztán meg kell állni. A téli csomót nem szabad megbolygatni. Mert ennek 
gyászos következményei lehetnek. A téli kereteket azután oda kell rakni 
sorjába a kiszedettek helyére. Majd áthúzódnak arra a méhek.

A cinegék a jó időjárás dacára is ott settenkednek a kijáró körül. 
Ezeket bizony jó onnét távol tartani. Az a baj, hogy a madárijesztőtől 
ezek a kedves kis jószágok nem félnek. Szépen felülnek rá és onnét lesik 
azután, hogy nincs-e zsákmány a közelben. Én azonban találtam egy jó 
módot. Adni kell a szegény szűkölködőknek. Termeljünk napraforgót. A 
tányérokat azután rakjuk el télire s időközönként tegyünk ki egy-egy 
tányért a kert távolabbi részébe. A cinkék hamarosan oda szoknak, lak- 
mároznak s nem bolondok, hogy a kaptárak közelében tartózkodjanak, 
mikor ott bizonytalan a zsákmány, hogy ezeket a hihetetlenül hasznos 
madarakat pusztítsa.

Van azonban egy másik méhellenség is, amelyik ellen bajosabb orvos
ságot találni, ez a »két lábú tollatlan madár«. Éppen most volt nálam egy 
méhésztárs, aki elpanaszolta, hogy a napokban fosztották ki két méhcsa
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ládját. A recept régi. Vandál módra szétszórták azt s mikor a méhek 
megdermedtek, kitördelték a mézes lépeket, amit meg nem vittek el, azt 
összetaposták, hogy a méhész tovább emlékezetében tartsa őket. Ez el
len orvosságul kutyát ajánlottam. De a méhésztárs azt mondotta nekem, 
hogy a kutyák között is akadnak olyanok, melyek egy kis harapni való
val meg hagyják magukat vesztegetni. Az eszmetársítás révén arra is 
gondoltam, hogy nem lehetne-e a tolvajok ellen is úgy védekezni, mint a 
cinkék ellen, hogy az ember így karácsony tájékán a kert egyik félreeső 
helyére ki tenne egy darab kenyeret, nagy szalonnát. A károsult méhész
társ véleménye szerint azonban az ilyen tolvajlást nem az éhező társada
lom hajtja végre. Hát ez is igaz lehet. Igen ám, de hol marad a szerkesz
tői tekintély, ha tanácsot adni nem tudnék. Össze ráncoltam hát a hom
lokomat (mintha bizony anélkül is nem volna elég ráncos!), kivallattam a 
méhésztársat. Kiderült, hogy 15.000 koronát érő méhállománya mindösz- 
sze 500 koronára volt biztosítva. Nahát, itt van! Annyit írunk a biztosí
tásról és mikor kellene, akkor meg nem veheti az ember hasznát. Mert 
igaz, hogy ha a méhésztárs az 500 koronát megkapná, nagyjából kint 
volna a vízből. De a biztosító társaságnak nem azért van most szökő éve, 
hogy ne legyen magához való esze. Kitaláltak ők erre egy nagyon ügyes 
dolgot. Úgy hívják, hogy pro rata temporis. Mindjárt meg is magyará
zom, hogy mi bújik meg ezen félelmetes szavak mögött. Hát azt mond
ja: a kár 500 korona, ez a méhes értékének 3 és fél százaléka. A méhes 
biztosítva van 500 koronára. Ennek 3 s fél százaléka 17 korona és 50 fil
lér. Ezzel az összeggel lesz a károsult méhész kifizetve. Most már persze 
azt kérdi tőlem a károsult méhésztárs, hogy mondanám meg neki, hogy 
ez ellen az ellenség ellen hogyan lehetne télen védekezni. Hát megmondom 
aztvis. A méhészetet annyi összegre kell biztosítani, mint amennyit az va
lójában meg ér. Most, a tél folyamán van rá elég idő, hogy a bejelenté
seket revízió alá vegyük. Akinek nincs rendben a szénája, hát még lehet
ne utólagosan kijavítani a dolgot. Igaz, hogy az egyesületi titkárok e mi
att pukkadni fognak, mert az utólagos pótbejelentések csak munkatöbb
letet csinálnak nekik. De azért nem kell búsulni, a titkárok úgy sem jön
nek el hozzám tanácsért, hogy mi jó a pukkadás ellen.

A biztosítás ügye különben helyesebb mederbe terelődik, ez azonban 
nem úgy értendő, hogy aki nem jelenti be a teljes értékét biztosításra, az 
teljes kártérítésben is fog részesülni. A központ rizikót vállal majd ma
gára, de senki se higyje, hogy a befolyó 5 koronákért százezereket kitevő 
kárösszeget tud majd kifizetni. A központ sem tehet mást, mint azt, hogy 
ha valaki 500 koronára biztosított, csak ennyi összeg erejéig vállal fele
lősséget.

Öreg méhészünk azt mondja, hogy a méhésznek kevés gondja van 
télen. Én pedig azt mondom, hogy ime, az elmondottak bizonyítják, akad 
gond télre is. Rendezni kell a biztosítási ügyet. Téli gond az is, hogy a 
biztosítási díjat elő kell teremteni. De hogy ezt honnét vegyék, erre me
gint tőlem várnak ugyebár tanácsot? Miután pedig megígértem és kije
lentettem, hogy nálam minden bajra kapható ír, hát ezt sem tagadom 
meg. Egy család biztosítása 25 deka mézbe kerül. Ennyit tehát erre a 
célra pergetéskor félre kell tenni.

BALOGH.

Egyesületi élet.
— Jegyzőkönyv. Felvéve Érsekujvárott 1934. november 25-én, az »Ér- 

sekujvári Méhész Egyesület« rendkívüli közgyűlésén.
Jelen volt 54 tag.
1. Horváth József elnök üdvözli a megjelenteket először szlovák, az

után pedig magyar nyelven. Előadja a mai gyűlés tárgysorozatát s meg
nyitja a gyűlést, melyet határozatképesnek jelentett ki. Ezután felkéri a
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titkárt a jegyzőkönyv felolvasására. Klauzál József titkár eltekint a ma
gyarnyelvű jegyzőkönyv felolvasásától, mert az a lapban megjelent s a 
szlovák tagok kívánságára felolvassa a jegyzőkönyvet szlovák nyelven. A 
jegyzőkönyv utolsó pontja nagy vitát eredményezett, mely az akácfák 
kiültetésére vonatkozott, de a sok különvélemény e vita során tisztázó
dott s a jegyzőkönyvet elfogadták s a kijelölt hitelesítők aláírták.

2. A megyei bizottságba választandó 3 tag, a méhlegelő feljavítására 
alakult választmányba: A közgyűlés egyhangúlag Kratochvil J., Zsitva L. 
és Domanizsa Sándort választotta meg. A méhlegelő feljavításának elő
mozdítására talpraesett indítványok hangzottak el: ű. m.: indítványozzák, 
hogy a közgyűlés bizonyos összeget szavazzon meg erre a célra, Kratoch
vil pedig, hogy minden cukor igénylő egy akácfa árát fizesse meg a 
cukor átvételekor. Jiránek ajánlja, hogy az átvett cukor mennyiség ará
nyában fizessen több-kevesebb mézelő-fára. Bresztovszky nem ajánlja 
egyiket sem, hanem indítványozza, hogy a méhcukor árának megmaradt 
fölöslegéből 40 szászalék a méhlegelő feljavítására fordíttassék. A köz
gyűlés ezt az indítványt egyhangúlag elfogadta.

A 3. pont értelmében a zsupai gyűlésbe delegátusok megválasztása 
következett. Minden 25 tag után 1 delegátus választandó, tehát az Érsek- 
újvári Méhész Egyesületnek 425 tagja van, Így 17 tagot van joga válasz
tani. A közgyűlés egyhangúlag a következőket választotta meg: 1. Jozef 
Docekal, 2. Fr. Plácek, 3. Fr. Skudrna, 4. Diósi József, 5. Willand János, 
6. Bresztovszky Lajos, 7. Klauzál József, 8. Brencsik Lajos Naszvad, 9. 
Gyén Sándor Perbete, 10. Végh András Kürt, 11. Hór János Szőgyén, 
12. Oravecz János Csehi, 13. Barsi József Kamocsa, 14. Szőcs Vince Köböl
kút, 15. Vásárhelyi Árpád Szt. Péter, 16. Benkó András Für, 17. Búkor 
Dénes Szimő. Póttag: Réső Péter Soók Szelőce.

4. A tűzbiztosítást és a betörés-lopás elleni biztosítást a központ a 
saját kebelében kívánja végrehajtani és nem a biztosító intézet útján, 
ugyanolyan feltételek mellett, mint eddig volt, de ehhez kell, hogy az 
egyesületek többsége járuljon hozzá. A közgyűlés a biztosítást egyhan
gúlag a központ kezelésébe kívánja átadni, legalább annyi visszaélés nem 
fog előfordulni.

5. Az indítványok során Plácek kijelenti, hogy nincs megelégedve az 
egyesület működésével, amennyiben kevés a gyűlés és a tanulságos elő
adások hiányzanak.

A vita során kitűnt, hogy a gyűlések száma azért ritkult meg, mert 
azokon kevés tag jelent meg, ami pedig az előadásokat és a különféle 
tanfolyamokat illeti, azért nem tartották meg, mert nagyon kevés tag 
jelentkezett.

6. Ezután a méhek biztosításának a központ kezelésébe való átvételé
ről volt szó. A közgyűlés egyhangúlag a biztosításnak a központ kezelé
sébe való átvételét határozta el egyhangúlag.

Willand János, a »Méhészetünk« felelős szerkesztője beterjeszti a 
költségvetést. Egyben kéri a következő indítvány elfogadását: »Mondja 
ki a közgyűlés határozatilag, hogy a felelős szerkesztő honorálására a 
»Méhészetünk« évvégi tiszta maradványának 25 százalékát adja, mely a 
»Méhészetünk« előfizetési, hirdetési áraiból, vagy a lappal kapcsolatos más 
bevételből ered, úgy mint azt már az előző évek határozata is kimondta«. 
A közgyűlés egyhangú határozattal az indítványt magáévá tette és utasí
totta a szerkesztő-bizottságot, hogy a határozat érvényre jusson.

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést berekeszti.
Klauzál József, titkár. Horváth János, elnök.

»MOLDAVA ÉS KÖRNYÉKE MÉHÉSZEGYESÜLETE«
ez év november 25-én tartotta Moldaván évi rendes közgyűlését amelyen 
a tagok tekintélyes számban, vendégek pedig szép számban jelentek 
meg. A jelenlévők száma elérte a százat.

Az egyesület tagjai 25 községben tartózkodnak s azért csak megbí
zottaikat küldték ki, hogy képviseljék őket. Tagjaik száma eddig 117. A
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tagok szétszórtsága néha nehezíti az ügyek gyors elintézését. Ehhez hoz
zájárul néhány tag nemtörődömsége és közömbössége, ami azután a ren
des tagok hátrányára megy. Mindezek dacára a méhészegyesület élete 
mozgalmas és szépen halad előre. A tagók legnagyobb száma csak a ma
gyar nyelvet beszéli. Vannak szlovák és cseh méhésztársaink is, miértis a 
vezetés szlovák és magyar nyelven történik. Nézeteltéréseink eddig nem 
voltak és talán nem is lesznek. A nyelvi és nemzetisgi kérdést nem boly
gatjuk. Igyekezetünk a méhészet felvirágoztatására törekszik.

A tagok összesen 46 szaklapot járattak. Ez a tagok számához mérten 
kevés. A Központ eddig — tekintettel a mostani nehéz viszonyokra —- 
kedvezett a tagoknak, megengedvén nekik, hogy néhányan együtt rendel
tek szaklapot. Ez most már teljesen megszűnik. A Központ ezen intézke
dése nagyon helyes. így pontosan fogjuk tudni, kik az igazi méhészek és 
kik az úgynevezett »cukor tagok«. Ilyenekre nincsen szükségünk. Ezek 
most kilépnek és a megmaradottak, az igazi tagok úgy fognak viselkedni,, 
ahogyan szoktak a más egyesületekbe tartozó tagok.

Az egyesület a következő ténykedést mutatta ki:
1. Könyvtára részére megrendelte az összes köztársasági méhészlapo

kat.
2. Szerzett 4 szakkönyvet.
3. Szerzett 1000 darab rendes akácot a Zemedelská Radától és 1000 

darab japán akácot s azokat szétosztotta tagjai között. Az ezer el
ültetett akác különálló, elkerített területen van beültetve és tovább is ott 
lesz gondozva.

4. A járási hivatal útján felszólította a községek elöljáróit, hogy ültes
senek akácot ott, ahol van hely, mert hiszen a méhészetből közvetve 
minden gazdának van és lesz haszna.

5. A vasút igazgatóságát megkértük, ne vágasson ki akácfákat az ál
lomások területéről.

6. A titkár 56 iratot intézett el.
A közgyűlésen a következő javaslatok lettek elfogadva:
1. Felkéri a szerkesztőséget, közölje le a méhészegyesületi alapsza

bályokat, amelyek egyformák.
2. A mézmennyiséget és az árát közölni fogjuk a szaklapban.
3. Bebiztosítjuk a cukrot nemcsak a tűz, de a betörés ellen is.
4. Csináltatunk könyvszekrényt, hogy a szaporodó könyveinket ren

des helyen tarthassuk.
5. Pártolni fogjuk azon méhészeket, akik fajanyákat fognak vásárol

ni.
A közgyűlés élénk figyelemmel kisérte a ténykedők jelentését. A köz

gyűlés legszebb és legértékesebb pontja a szakelőadás volt, amit Sykora 
Lajos, kassai szaktanító úr adott elő. Ez az előadás szép számú vendéget 
hozott közgyűlésünkre, akik megelégedetten távoztak haza.

Sykora Lajos már többször nyújtott nekünk szaktudásából, tapasz
talataiból. Ez alkalommal a méhészet nemzetgazdasági fontosságáról be
szélt, továbbá a méhek ellenségeiről és az azok elleni védekezésről, a he
retenyésztés fontosságáról s módjáról, végigvezette a hallgatóságot a mé
hészet fejlődésén, magyarázott, felelt az adott kérdésekre stb. Ezen elő
adás (közel két órás) vetített képekkel volt szemléltetve, ami érdekessé
gét még fokozta. A méhésztársak igen hálásak voltak ezen előadásért és 
kérték az előadó urat, hogy máskor is fogadja el meghívásunkat. A szép, 
praktikus és érdekes előadásért a beteg Kucsma .József elnökünket he
lyettesítő Palóc Elek alelnök mondott köszönetét.

Említésreméltó a moldavai gazdasági iskola növendékeinek jelenléte, 
akik szintén megelégedetten távoztak a gyűlésről és sok-sok új ismerettel 
tértek t âza.

Rákos J., titkár.
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Boczonádi Lapja 
a

MÉHÉSZET

A legolcsóbb és legtartalmasabb szaklap. 
Előfizetési ára 1934. évre 32 Ke. Mutat
ványszámot díjtalanul küld a kiadó- 
hivatal Ú jpest Széchenyi-u.8.sz., hová 
az előfizetési dij is postautalványon kül
dendő. De beküldhető az Pálka László 
Zilina (Zsolna) czimre is. —

A legrégibb és legelterjedtebb magyarnyelvű méhészeti szaklap a

MAGYAR MÉH.
Az Orsz. Magyar Méhészeti Egyesület hivatalos közlönye. — Felelős szerkesztő 
HÉJJAS ENDRE. írják a legjobb gyakorlati és elméleti szakemberek. Megjelenik 
havonkint egyszer, 24—32 oldal terjedelemben. — Előfizetése egy évre 10 pengő. 

Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal, Budapest, Üllői ut 25.

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.
Előfizetése egy évre 3 2 — Kcs, 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Senta SHS (Bácska) 

Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

tyfumSicdfák,
mézelöfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol
hatók. Nemes össibarack 
csemeték 6 0 fajtában méhe
kért is!  Árjegyzék ingyen! 
K Ö TT K ER TÉSZET PÉCS

„MÉH" a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij Csehszlovákiában 
35'— Ke, Magyarországon 4.— P, 
Jugoszláviában 70 — dinár, Romá
niában 150 lei. A legolvasottabb 
szaklap, 30 éve szolgálja önzetlenül 
— egyedül a méhészekre támasz

kodva — a méhészet ügyét. 
Mutatványszám ingyenl
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Ó

négy darab 35X35 cm. méretű műlépprés, melyek Bauxit 
cementből vannak készítve s minden vastagságra állíthat 
tők. Ára használati utasítással 98 korona. A prést bár* 
mely érdeklődő méhésztársnak vételkényszer nélkül eh 
küldöm. Készítek mülépprést bármely megadott más 
méretre is. Az ár 8 fillér négyszögcentiméterenként. Az 
elkészítés 30 napot vesz igénybe. Hirdetésem csak egy* 
szer fog megjelenni. Morovics András, Deáki.
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