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jtfm r Kiadóhivatal 
SOMORJA, 94.

M T  Évre 24 .- K. Még 
ma rendelje meg! Ha

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

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

Zámky és KALÁSZ ANDOR 
Uzhorod, Zúgó ucca 12.

M É H É S Z E K ! Nem elég, hogy méhestek legyen! 
Nem elég, hogy a méhesben méhek legyenek!  
Minden akkor lesz elég mindenből, ha tudáso
dat gyarapítód. Olyan könyvet olvasol, amelyből 
hasznodat látod. E z pedig

föa&o-gA* *BáíÍHt~
országos hírű méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. S zerezd  meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy ped ig  a pénz előzetes 
beküldése után küld Balogh Bálint Galánta.
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Méheínk erőforrásai 
a fákt cserjék világából

(Folytatás.)
«A tavasziba illesztett tél« idejével zordan, komoran köszön

tött ránk bőjbmás (március) havának első hete. A sűrű hópely
heket farsangi bohóc módjára vadul, süvítve kergető, hideg szél 
s albioni köd elkeseredetté savanyította örömünket s nem egy 
kis'hitünek ajkáról kényszeritette volna ki a fogak közt lehel
lel halkan elzümmögendő ’indulatszót, mely nem a nyelvtani 
órákon lett sajátunkká: «Azt a keserves . ..!« — ha gyorsan nem 
jött volna a z á s z í ó d i s z e s  m á r c i u s  h e t e d i k e, a vi
rágpor gyűjtésének ragyogó napsugarú, első tökéletes tavaszi 
napja! Volt is ám öröm, méhzümmögés, valahová csak elhatol
tak a nap éltető sugarai! — No, majdcsak életre csókolják a ne
hezen ébredő őstermészetet s az talán be is hozza, amit eddig 
mulasztott. — Reméljük!

Hogy a különben szeszélyes Szent György hava minő lesz 
s tőle mit várhatunk, azt a hódolattal övezett gyöngédnem ki- 
váncsiságával rendelkező méhésztestvéreink Ol á h  méhésztár
sunk időjóslataiból tudhatják meg; föltéve, hogy a kedves Idő- 
Önagysága e társunk jóslataihoz kilencvenszázalékig csakugyan 
— hű marad. Ez persze már csak a kettejük egyéni ügye, mely 
semmiféle hozzászólást igazán nem tűr meg.

Hegyvidékeink viharedzett 20—25 méter magas fája, a test
véreitől háromkarélyosságával elütő vörös juhar (Acer rubrum 
L.) Jávor cerveny, Roth-Ulme, melyet már fasorokba is ültetnek 
más véleményen van az egész ügyről s kajánul mosolyog, mikor 
Idő-Őnagysága — hűségéről esik szó. — Neki fontosabb, hogy 
még leveletlen ágainak, csomót alkotó, nyeles virágai minél több 
nektárt és virágport nyújtsanak a hozzá vig zümmögéssel elsők
nek érkező1, kedves vendégeinek, a méhecskéknek. így óhajtja 
mentesíteni méhésztestvéreinket az április elejével beköszönő 
etetés gondjaitól. — A vizenyős helyeken otthonos, közép (10— 
15 m.) magas, ülő sátorvirágu, fehéres szirmú, öt karélyu leve
leket fejlesztő tompa jávor (Acer aptusatum W. R.)' Stumf- 
Ahorn is hasonló véleményen van s alig várja, hogy még levelet
len koronáján fölcsendüljön a kedves méhek zümmögő' danája.

Ezekkel versenyezve ölti föl igen szép, világos biborszinü 
nászruiháját gyümölcseink, szőllőink kedvelt fája a nemes gyü
mölcsű, közép-magas (2—6 m.) őszi barack-ja (Prunus
persica (L.) Zucc., Persica vulgáris Mill.) Breska, Pfirsich, hogy 
még leveletlen ágait a tömegesen érkező méhikék előtt eltakar
hassa. Szinte szeretettel kínálja aztán az aranysárga mézhez 
szükséges bőséges nektárét s a már izmos fiasitáshoz vörhenyes 
szinü, sok virágporát a vigan gyűjtő vendégeknek. — Van is itt 
sürgés forgás, hogy minél több virág becőjére jusson a terméke-
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nyitó porból s legyen ősszel minél bővebb termés e nemes cse
megéből! — Érdekesen újságolják odahaza testvéreiknek és 
mamájuk Őfelségének, hogy a méhészek e gyümölcsből igen ha
tásos gyógyszert készítenek a torokfájás és vérköpés ellen. 
A szeptember elsői felében leszedett barackot állítólag magostól 
összezúzzák, cserépedényben 24 óráig pácolják, kifacsarják a le
vét s egy liter ily baracklébe fél deci mézet tesznek. — Úgy 
hatották, hogy az ily baracklé egy évig is eláll. — Torokbajok
nál gargalizálásra használják; — vérköpés ellen pedig, reggel 
éhgyomorra isznak egy pohárkával belőle.

Kertjeink, szőlicink 6—10 méter magasságú, — az egész 
országban honos — fája a zöldes fehér és szép virágú 
kerti szilva (Prunus doimestica L.) Prunus oecomica Borkh.) is 
versenyre ke.1 a virágzásban. S jóllehet elég extraflorális nek- 
tára s bőséges virágpora is van: méheink ügyet sem vetve rá, 
tüntetőleg szállnak el fölötte. Valószínűleg annál az előéletük
nél fogva, hogy e fák gyümölcséből nemcsak szilva-iz jut bő
séggel a konyhára, hanem belőle főzik a kiállhatattan szagu 
szilva-pálinkát a szilvóriumot is, melyet agytompitóul élveznek 
az emberek. A kerti szilvának a gyümölcs nagysága ize, színe,
— továbbá aszerint, hogy húsúk a magról leválik-e vagy sem, 
számos faja van. Ilyenek a besztercei, — a ringló, — az olasz,
— a kék, — a lószemü, — a duránci és sok más faj. A főtt szil
va leve rutavirággal s mézzel vegyítve parázson lassan fölmele- 
gitve hideglelés ellen nagyon jó orvosság.

Az egyazon időkben virágzó, alig 1—1.5 m. magasságú ri
biszke — s egresbokrok, fácskák a gyűjtés újabb tanyája. így a 
vörös ribiszke (Ribes rubrurn L.), Rybiz cerveny, Johannis-beere 
zöldessárga virágpora, — a fekete ribiszke (Ribes nigrum) L.), 
Rybiz cierny, Schwarze Johannis-beere nektára, virágpora, — 
az arany ribiszke (Ribes au rum Pursch.) illatos sárga virágai
nak nektára, virágpora és a rózsa ribiszke (Ribes sanguineum 
Pursch.) Rybiz ruzovy, Rosen Johannis-beere díszcserjének nek
tára s virágpora most a legkeresettebb tavaszi csemegéje a mé- 
heknek. Ezért oly hangos zümmögésüktől a kert minden zege- 
zűga. A két első ribiszkének gyümölcse igen hasznos asztali 
csemegénk s konyhamüvészeti termelvényünk, sőt ízletes asztali 
bor is készül belőlük. Az arany ribiszkére, mint alanyra ribiszke- 
fácskákat ojtanak, a rózsa ribiszke díszcserjénk.

A «mélhek salátája« az egres, pöszméte (Ribes Grossularia 
L.), Angres, Stachelbeere, citromsárga mézet adó nektáréval, 
fehéres sárga virágporával kedveskedik méheinknek. Ennek zöld, 
sárga vagy piros bogyói nekünk is kedves csemegénk.

Az északi Kárpátok déli lejtőitől az egész ország hegy- és 
dombvidékein, sőt a lapályokban is otthonos tölgyek harminc 
esztendőnél idősebb példányai is kedvesek méheinknek. Ezek a 
30—40 méteres faóriások rengeteg okkersárga virágpor s leve
li mézzel támogatják a serdülő méhéletet éppen a tavasznak,
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Szít. György havában, mikor a felerősödéshez erre legnagyobb 
szükség van.

A kocsányos tölgy (Quercus pendunculata Ehrh., A. Robiir 
L.), Dub letny, Sommer Érdbe a lapályokban képez nagy kiter
jedésű erdőket. A kocsánytalan tölgy (Quercus sessiliflora Sa- 
lisb.), Dub zirnny, Winter-Eicihe a dombvidékek lakója. A cser
tölgy (Quercus austriaca Wild.), Dub rakúsky, Oesterreichisohe 
Eiche, szinte az ország dombvidékein honos. Ezek mindegyikén 
szinte rajzó zsongást hallunk ilyenkor; biztatást arra, hogy a 
kaptár belélete reményre jogosító. Azt is zsongják, zümmögik 
a méhek, hogy a tölgyfák porrá zúzott héja (Pulvis Cortex 
quercus) 3—4 órán át vízben áztatva s külsőleg használva (na
ponta 4—5-ször mosogatva vele) a rút sebeket tisztítja, gyó
gyítja.

Az erdők szélén, az alacsonyabb fekvésű helyek szakadékai, 
vízmosásai mentén, utak szélén s mesgyéken az egész országban 
otthonos kökény szilva (Prunus spinosa L.), Trnka obecná, 
Sdhwarz dorn, 1—4 m. magas, tövises bokra is most bontja fe
hér szirmait. Van ezeken is vig sürgés-forgás, van itt örömteli 
gyűjtés! Szinte a rajzáshoz hasonló a méhek lázas serénykedé
se, amint a világos sárga mézet szolgáltató nektárt szürcsölik s 
a sötétvörös virágport tömködik kosárkáikba. Úgy tetszik, 
mintha a méhecskék kökényvirág szeretete összefüggésben lenne 
a kökény gyümölcsének vérhast s hasmenést gyógyító hatásával. 
Erre a kökény gyümölcséből főtt ízt (lekvárt) használják. A kö
kény virágának főzete hányingert és oldalszúródást szüntet. 
Hascsikarás, gyomorfájás és oldalszúródás ellen nagyon hatásos 
szernek bizonyult a jó, erős bor, melyben vagy öt napig kö
kényvirágot áztatunk. Reggelenként éhgyomorra egy-egy kis 
pohárkával iszunk belőle. A pincészetben is (használják az össze
zúzott, nyers kökényt a nyúlós borok helyrehozására.

Az ország hegyvidékeinek 25 m. magas jókori juhar-a (Acer 
platanoides L.), Jávor mliecny, Früh- oder Mileh-Ahorn a par
kokban is otthonos, sőt a városok sétatereire is bemerészkedik, 
mert mindenütt kedvelt, értékes díszfa is. Virágai szintén a le
velek kifejlődése előtt nyílnak és felálló bogernyőt képeznek. 
Meleg, napos időben rendeteg a nektára, melynek méze sötétes 
szürke, virágpora sok és halványsárga színű. Egyenlő értékű ve
le a kertek s parkokban ültetett, alacsony, 5 m. francia juhar, 
(Acer monspessulanum L.), Jávor francúzsky, Francözisdher 
Ahorn, mely egyazon időben nyílik. Méhikéink mindkettőt 
ugyancsak rajozva lepik el, hisz e virágok értékét, minden bo
tanikusnál jobban, ők ismerik. A juharfáknak borecetben főtt 
héja kitűnő fogtisztitó.

A szintén most virágzó hamvas éger (Alnus incana (L.) 
D. C.), Olsa sedia, Graue Erié, virágairól, mint a korábban nyí
ló mézgás égerről, okkersárga virágporral megrakódottan tér
nek haza méheink, valahányszor csak meglátogatják a patakok,
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folyók mentén ólálkodó e fáját az ország magasabb hegyvidé
keinek. Itthon nagy vígan azt újságolják róla, hogy a 10—20 m. 
magas fát azért látogatják játszi könnyűséggel, mert a hamvas 
éger leveleiből készült főzettől az emberek fáradtsága is elmú
lik, ha azzal a fáradt tagokat megmossák.

Az alig egy méternyi törpe mandula (Amygdalus nana L., 
Prunus nana Zuec.), Mandlon rúzky, Zwerg-Mandelbaum, kert
jeink e kedves díszcserjéje is most öltött sötétpiros ruhát, 'hogy 
a méfhikék szives fogadását ezzel is jelezze. Lakodalmas hangu
latban sziircsölik kis kedvenceink a bőséges nektárt s gyűjtik a 
sok virágport, melyből most fogy a legtöbb a méhotthon ház
tartásában.

Ezért sietve keresik föl a rájuk már türelmetlenül várako
zó 15—20 m. magas fehér nyir-t, (iBetula aiba L.), Breza biela, 
Weiss-Birken, hogy annak és rokonainak hengeres barkáiról is 
minél hamarább hordhassák otthonukba az áldásosán sok szürke 
virágport a sok éhes száeskáknak. Érdekesen újságolják otthon, 
hogy miközben ők virágport szedtek, az emberek megfúrták a 
fát, hogy az abból eredő nyirfaviz 4 decijére 2 gramm gyömbért 
vegyítve, hurutukon s elnyálkásodásukon segítsenek.

A patakok, folyók, vizerek, vizenyős rétek fűzei: a csörge 
fűz, (Salix fragilis L.), Vrba krenká, Weide Brechliche, — a 
mandulalevelű vagy ezüstös fűz, (Salix triandra L.), Vrba mand- 
lová, Sil'ber Weide s a fehér fűz (Salix alba L.), Vrba biela, 
Weiss Weide is most élik virágzásukat s egyszersmind a zümmög- 
ve-zajos méhlátogatás szép idejét. Életüknek ez a legszebb sza
ka. Ilyenkor nem unatkoznak, nincs az ásítozó merengésre ide
jük; annyira kedves, annyira szép a méhecskék zümmögő mu
zsikája.

A hegy- és dombvidékeken, az egész országban otthonos, 
15—20 m. magas közönséges vagy fehér gyertyánfa, (Carpinus 
betülus L.), Hrab biely, Weiss- oder Hainbuche, porzós barkái
nak fehéressárga virágporáért vonul tovább a gyűjtésben fárad
hatatlan, vígan zümmögő méhek serege. És szedik, gyűjtik se
rényen e fának rengeteg virágporát; mert úgymond, ha az em
berek mellbajának jó gyógyszere a fának borban főtt levele és 
termése, — mennyivel jobb lesz a család erősen fejlődő kicsi
nyeinek e virágpor.

A dús, fehér, 2—6 ernyős virágú édes cseresznyék (Prunus 
avium L., Cerasus aviuim (L.) Moench., Cerasus dulcis G. M. 
Sch.) Ceresna sladká, Süss- oder Vogelkirsche hófehér koroná
ját varázsolják elevenné a rajzásszerü zsongással rajta gyűjtő 
méhek. Van is itt dús nektárszüret, virágpor-gyűjtés egy álló 
hétig. Sorra veszik e 6—10 m. magasságú fáit kertjeink- ésszől- 
lőinknek, akár a ropogós-, a színes-, a fehér-, a puha- stb. cse
resznye kerül útjukba; mindenütt jól végzik a beporzást, hogy 
bőven jusson e nemes gyümölcsből asztalainkra. Tudják, hogy 
a méhész bő tavaszi etetéssel kárpótolják e munkájukat, ha ar-
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ra szükség lenne. De azt is tudják, hogy a cseresznye gyümöl
cse vértisztitó, has-tisztító s vesekőoszlató hatású s hogy az 
aszalt cseresznye hasmenés ellen használatos. Még a télen olvas
ták, hogy a fából kiforró, gyantaszerü enyv, a «imacskaméz« 
borba főizötten kitűnő hatású a hurut ellen és hogy az epe- és 
vesekövet is oszlat.

A savanyú meggy (Prunus cerasus L.), Visna, Kirsohpflaume 
is most virágzik. A 2—7 m. magas e kerti s szőllői fáink fehér 
diszbe borult koronáin még vigabb, elevenebb a zsongó,- züm
mögő méhélet. Itt van még csak a lukulluszi lakoma, amint az 
aranysárga mézihez bőségesen szüretelik a nektárt, gyűjtik a 
virágport a méhcsalád erőssé fejlődésének áldásos zálogát.

Az illatos virágú, sárgásfehér szirmú, alig 10 m. magas 
virágos kőris (Fraxinus ornus L.), Jasen manovy, Blumen-Esche 
is nagyon látogatott bőséges virágporáért. Mindkét kőrisfaj hé
jának erős főzete huzamosabban használva sárgaságot szüntet 
és vesekövet oszlat.

Mészköves vidékeinken otthonos, alig 2 m. magas bokrá
nak, a moiyhos madárbirs-nek (Cotoncaster integerrima med., 
Cotoncaster vulgáris Lin-dl.), Skalník, Mispel, halványpiros, apró, 
csüngő virágai rendkívül erősen mézelnek és elég virágporuk is 
van. Ezért lepik c<t méheink szinte versengve erősen.

A rendkívülien mézelő hangák közül nálunk a Kárpátokban 
csak a csemplesz hanga (Erica carnea L.), Vres zelenavy, Früh- 
Heidekraut ismeretes. Fürtös, biborszki-ü virágait a méhek sűrűn 
lepik bőséges nektáréért, melynek méze sötétsárga, virágpora 
pedig hamvasszinü.

Valamennyi pekettye (Genista), Krucinka, Ginster, sárgán 
most virágzik. A méhek csak aranysárga virágporukért keresik 
föl e háromnegyed méterig növő bokrait a hegyvidékeinken 
csak szórványosan előforduló e növénynek.

Nagyon kedves kerti díszbokrunk a szintén most sárgán vi
rágzó, örökzöld levelű mahonia (Ma'honia aquifolium L.), Ma- 
honia, Steck Mahonie. Ez a sóska-boif>olya tulajdonságú, 1 m. 
magas diszbokor rendkívüli nektár s virágpor tartalmával édes
geti magához szorgalmas kedvenceinket.

Mészkő hegyeinken, főleg a Tátrában csoportosan terem a 
fürtös, fehér virágú szirti fanyarka, (Amelanchier cana-densis 
med.), Muchovník Apfellbeerstraudh. Ennek bőséges nektárét is 
nagyon szeretik méheink. Egy-két méter magas cserje.

Az orvosi medveszőlő, (Arctosthaphylos Arbutus uva ursi 
(L.) Spr.), Medvedica lekárska, Bárentraube, szintén a sziklás 
szirtek lakója. Az alig egy méter magas cserje zöld-esfehér vagy 
hússzinü virágait bő nektárukért keresik föl -a mi kis méh-eink.

A mocsári molyűző (Ledum palustris L.), Rojovník bahenn^, 
Sumpf-Ports szintén örökzöld levelű cserje, mint a mahónia, 
szirti fanyarka, és medveszőlő. Az alig másfélméteres cserje fe
hér virágai bő nektártartalmuak.
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Az ugyancsak a Kárpátokban honos 30—35 m. magas 
rozmaring fenyő, (Pinus Larix L., Larix communis Lk., La- 
rix europaea DC.), Modrin europsky Larche, kúpalaku koroná
jának sárgászöld virágai rengeteg halványsárga virágporral bír
nak, augusztus második felében pedig igen sok a leveli méze. Ez 
gyorsan kristályosodik s bár igen jóizü, — telelésre nem alkal
mas. Mérges kelésekre a vörös fenyő) kifolyó enyvét egyenlő 
részben viasszal és faolajjal vegyítve, flastromnak használják.

A parkoban, temetőkben s diszkertekben élő közönséges 
vagy nyugati thuja, (Thuja occidentalis L.), Zivy strom západ- 
ny, Gemeiner Lebensbaum s a keleti thuja, (Thuja orientalis (L.) 
Endl.), 2ivy strom vychodny, Morgenlánder Lebensbaum, látják 
vendégül méheinket, hogy a korai virágporral kedveskedjenek 
nékik. Az előbbi 5—15 m., az utóbbi alig 6 m. magasságot ér 
el. A thujákat méheink majd minden időben felkeresik, sőt a 
rajok is szívesen telepszenek rá.

Már Szt. György havának vége felé jár az idő, mikor a 
vadkörte (Pirus communis L.), Hruska, Birne, s ennek valameny- 
nyi kerti faja fehér virágú díszt ölt s magához édesgeti seré
nyen gyűjtő méheinket. De bár e virágoknak bőségesen van 
aranysárga mézet adó nektára s rengeteg a sárgás virágpora: 
méheink inkább az egyidőben fehér vagy rózsaszínű vadalma, 
(Pirus Malus L., Malus siivestris Mill.), Jablon, Apfeíbaum és 
valamennyi kerti fajának virágait keresik föl, melyek ugyanoly 
színű mézet s virágport szolgáltatnak. S bizonyára nem azért te
szik ezt, mert a körtefák (5—20 m.) magasabbak emezeknél, 
(5—10 m.), hanem, mert a körte virágainak rájuk nézve kelle
metlen az illata. Mindkét gyümölcsfajra áll a tudósok vitája, 
hogy a színre, ízre, alakra, sok nemesitett fajnak ezek a tőalak
jai, avagy éppen megfordítva, ezek lennének a meghonosított 
nemes fajok elvadult példányainak ivadékai. Ránk nézve töké
letesen mellékes e vita. Fontos, hogy a megfelelő időjárás esetén, 
méheink tétlenségre kárhoztatva ne legyenek s hogy a fárad- 
hatlan gyűjtésnek megfelelően: legyen erős fiasitás, erős család 
és akkor Széni György havához fűzött reményei teljesülnek a 
gondos méhésznek! Adja az Ég, hogy igy legyen!

Pogány Antal, Suránky.

Méhészek!
Törvényileg védett, bordázott kivitelű, erősen ónozott 
lemezből készített, 50 kg. tartalmú MÉZESBÖDÖNÖKET 
a legolcsóbban beszerezhetnek a készítőnél. — Cim : 
PRACHÁR JÓZSEF bádogos Sahy. 3x
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Az egerek irtása
tengeri hagyma-méreggel zárt méhesben

Az egerek méreggel való irtása csak olyan helyen megokolt, 
ahol nagyon sóik; az egér és más irtó eljárás nem vált be. Meg
esik olykor, hogy a méhesházban, különösen a zárt méhesépüle
tekben, amelyek sző Ildiben, gyümölcsben, vagy a gazdasági épü
letek, különösen magtárak közelében vannak, télire tömegesen 
húzódnák be az egerek. Ilyen esetben, ha az egérfogók nem 
győznék az egerek irtását, vagy nem működnének kielégítően, 
helyénvaló lehet a mérgezés, hogy egyszerre szabadítsuk meg 
a méhest a kellemetlen vendégektől. Többféle egérméreg van. 
Ezek közül a mérgezésre alkalmas a kérdéses tengeri hagyma, 
■mert biztosan hat, és emellett a háziállatokra és az emberre 
nem ártalmas.

A tengeri hagyma (Scilla martima vagy újabban Urginea 
maritima) a Földközi tenger homokos partvidékein vadon te
nyésző növény. Ott nagy körtealaku. barnavörös hagymát ne
vel. Hozzánk mint gyógyáru (bulbus se i Mae off.) leginkább ölköl- 
nyi vagy kétökölnyi nagyságú száraz hagymák alakjában kerül. 
Mérgezésre csak a kisebb, nem egészen apró, friss, üde, nem 
száraz, nem vénhedt hagymák alkalmasak, mert ezek tartalmaz
zák a mérget. A tengeri hagyma hatóanyaga a scillin, scillitoxin 
és scillipihrin az apróbb rágcsálókra rendkívül erősen ható, 
szivbénulást okozó méreg. A tengeri hagyma gyógyszertárak
ból, gyógyáru-nagykereskedőiktől, vagy gyógynövény-, vagy 
növénykereskedők utján szerezhető be, de vigyázni kell arra, 
hogy mindig csak a friss hagymát fogadjuk el. Lehet virágcse
repekben is nevelni, ebben az esetben bármikori használatra 
mindig rendelkezésre áll.

Mielőtt a tengeri hagymával való mérgezéshez hozzáfog
nánk, előbb meg kell bizonyosodni arról, hogy számithatunk-e 
sikeres, tömeges mérgezésre. Evégből az egerekkel próbaeíetésr 
végzünk.

Ez úgy történik, hogy a tengeri lisztet vízben sűrűre főz
zük. Kihűlés után a főzetből alpró .golyócskákat gyúrunk, eze
ket deszkára rakjuk. A deszkát odahelyezzük, ahol a méigezést 
végezni akarjuk. Ha a golyócskákból másnapra sok fogyott, 
vagy pedig mind elhordták, akkor a következő napon tejben 
főtt tengerilisztből készített golyócskákat adunk nekik. Ha ez 
is elfogyott, akkor elkészítjük a tengerihagymás mérget. Ami 
úgy történik, hogy egy ép, üde friss tengeri hagymát apróra 
felvagdatunk. A vagdaiékot megcukrozzuk, megfejelő mennyi
ségű tengeriliszttel összekeverjük és sűrűre megfőzzük. A fő
zetből a már ismertetett módon golyócskákat gyúrunk és azo
kat kirakjuk a deszkára. Amelyik egér a golyókból lakmáro- 
zott,, az a lyukba húzódik és ott elpusztul.
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Ha a mérgezés után már nem mutatkozik egér, akkor az 
egérlyukakat apróra tört üvegdarabokka'l be kell tömni és be
vakolni. A tengerihagymával való mérgezésnek nagy hátránya 
az, hogy a hagymát külföldről keM beszerezni, bizonytalan a ha- 
t óképessége, mert csak a frissek és középnagyságuak a jók, 
továbbá előzetesen szoktatni kell az egereket a csalétekre. Más 
mérgek pedig, mint a foszfor, arzén, sztriohnin, veszedelmesek 
a háziállatokra és az emberre. A mérgezés helyett a méhesben 
kitűnő szolgálatot tesz egy vagy tömeges egérjárás esetén több 
holhenheimi egérfogó alkalmazása. Újabban az egerek irtására 
legeredményesebbnek ajánlják a Zelio-buzát.

A rajzás megakadályozása
Tanulmány.

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

A méhek csak társaságban élhetnek meg. Az egyes méhek 
szorosan a családihoz, vannak kötve. Létfeltételük csakis a csa
lád kötelékében van biztosítva. Az egyéni szaporulat is tisztán a 
család fentartását szolgálja. Az egység maga a család és nem az 
egyes méh, mely elszakadva, különváiltan, önálló életet folytatni 
képtelen.

A faj fentartását a család megoszlása, vagyis a rajzás, biz
tosítja. A természet követelménye ez. A méhek másként szapo
rodásra képtelenek lennének. A rajzás egyedüli oka tehát a faj- 
fentartás szükségessége. A szükség a növényélet követelménye. 
A növényélet pedig az időjárástól függ.

Végeredményében, ennek révén a rajzást is maga az idő
járás szabályozza, mely az egyéni szaporodás mértékére határo
zó befolyással van azért, hogy ez magát az összeséget, vagyis a 
családot, a növényélet különböző viszonylataihoz aikahnazkod'va, 
karban tarthassa s hogy kihatásaiban egyúttal a növénynek nagy 
tömegének fennmaradását lehetővé tegye.

Az időjárás a növényéletet, ennek révén a méhek életét, — 
szabályozza. A méhek élete egyúttal oly módon hat vissza a nö
vényéletre, hogy ennek révén saját létfeltételéit továbbra is biz
tosítsa. A visszahatás a megtermékenyítés, mely újabb növény- 
generációk létrejöttének s ez megint a méhek megélhetésének 
alapja.

Az ekként alakuló körfolyamat által kapcsolódik bele a méh
családok munkája, mint rendkívül fontos tényezői, a növények; 
életében s ennek rendjén lesz ez a munka a mai földi élet fen- 
tartásának egyik erős, gyámolitó oszlopa.
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A természeti erőik működését megszüntetni, elnyomni, káros 
visszahatások következményei nélkül, képtelenek vagyunk. Azo
kat legfeljebb csak bizonyos irányban szabályozva — haszno
síthatjuk.

így vagyunk a rajzás megakadályozásával is, mert a méh
családok rajzásának megakadályozása, degenerálodása s ennek 
során, azok pusztulására vezet.

A méhészeti ismeretek mai állása mellett azonban rendel
kezünk oly eljárásokkal, melyek segélyével a baj kikerülhető s 
az esetleges csorba helyre üthető. Ilyen az őstenyésztés a kasok
ban és a modern fajtenyésztés az anyanevelőkben. Az előbbi az 
állomány fennmaradását, az utóbbi pedig annak nívón tartását, 
van hivatva biztosítani.

A rajzás megakadályozásának indokai,
A rajzás megakadályozása nélkül valamire való méh gazda

ság nincs. Máskülönben a cél, a mézjövedelem, el nem érhető. 
Annak érdekében feltétlenül szükséges a rajzás megakadályozása 
és pedig a következő indokokból:

1. A kaptárakat szerkezetük, berendezésük egyenesen a méz 
minél tömegesebb nyerésére utalják.

De gondoljuk meg, hogy észszerű volna-e a 150—600 korona 
értékű kaptáraikkal rajoztatni, mikor az alig 10—15 koronás, 
tehát hasonlíthatatlanul olcsóbb, szalmakasokból, az őstenyész- 
tós szerinti szaporítási móddal sokkal jobb, ellenállóbb rajokat 
kapunk. Nem hiába áll az összehasonlítást szolgáló e szállóige: 
«Drága kaptár rajozzó: hízott koca malacozó«.

2. A rajzás megakadályozása nélkül egy nagyobb állományú 
méhgazdaság kár nélküli kezelése a rajzás idején, az egyremásra 
kijövő rajok nagy száma miatt, lehetetlen volna. Mert a bolon- 
dulásig menő ideges kapkodást okoz és a rendszertelenségnek 
következményeiben káros hétforrásunk tenne, hacsak műrajok
kal nem segítünk a dolgon. Ez pedig megint a méztermelést 
zárná ki s annyi erőivel, annak idején a rajzást is meggátolhat
tuk volna.

3. A lerajzolt, tehát tömegében megapadt családtól, még 
kevésbbé annak rajaitól, rendes körülmények között mézjövede
lem nem várható. Mig az anya a petézést megkezdi s a peték 
rendre-rendre kikelnek s gyűjtésre képesek lesznek, több mint 
6 hét telik el. Bent vagyunk augusztusiban. Hol van ekkor már 
az akácfa virága? Régen lehullott. Hol van a nektárt adó réti 
virágok tarka szőnyege? A java virágjában letaroltan, kiszárít
va, már takarmány.

De ne feledjük el, hogy a rajzás utáni első pete teljes ér
vényesüléséig a gyűjtő méheknek több mint harmada, ha nem 
fele, — a munkában és az élet viszontagságai között — elhul
lott. Ha volna is mit hordani, de nincs «kinek«.

4. Akoli a tavaszi hordáson kívül más hordás nincs, ott a 
rajok meg neim élnek, az anya, a család sorsa is bizonytalan len
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ne. Ilyen úgynevezett egy hordású, vidéken a méhész kényszerít
ve van a rajzás megakadályozására. Állandó hordású vidékről 
regenerál’.

Rajzást megakadályozó módok.
A fenforgó viszonyok szerint a rajzás megakadályozására 

többféle eljárás szolgál.
Az egyes eljárások célja a tényezőket, melyek a rajzást elő

segítik, hatásaikban megsemmisíteni és illetve annyira lecsök
kenteni, hogy a rajzást ki ne válthassák.

A tényezők két csoportba oszthatók és pedig a fizikai-, vala
mint a fiziológiai tényezők csoportjába.

I. Fizikai tényezőik: 1. Szüklakás és meleg. 2. Bő hordás.
II. Fiziológiai1 tényezőik: 1. Rajzási hajlam. 2. Tápnyál (rnéh- 

tej). 3. Az anya.
Az 1. és 11. alatti tényezők egymással kapcsolatosak s hatá

saikban egymást részben, vagy egészben befolyásolhatják. Ve
gyük sorba.

I. Fizikai tényezők.
1. A szüklakás és a meleg. A fészek legyen akkora, mekko

rát a méhek maximális fejlődésének mértéke, viszonyaink között 
megkíván. Ezt a mértéket a főhordás alatt kifejlett, lehető leg
nagyobb állományt felvevő képzeleti gömb átmérőjéből vezetjük 
le. Ezen átmérő tapasztalat szerint 35 cm.-nek vehetői. Ha már 
most ezen gömbhöz kívülről a hozzá tartozó kodkát megszer
kesztjük és ennek oldalait a kaptárépités technikájának követel
ményei szerint meghosszabbítjuk akként, hogy keretlécnek hely- 
foghatóságát is biztosítsuk akkor: a fészek méreteit megállapí
tottuk.

Ezen alapon fölépített fészek űrtartalma 60 dm3 körül ínu- 
zog. A gyakorlatban a fészek és a mézkamra rendszerint egyen
lő ürtartalimú szokott lenni. Ez alapon az egész kaptár mintegy 
120 dm3. Bármilyen legyen a kaptár-rendszer, álló, két-, három
vagy négysoros, fekvő, vagy pedig rakodó — ezen űrtartalom 
körűt mozog annak helyes térfogata.

Viszonyaink szerint az ilyen kaptár felel meg a méhgazda- 
ság észszerű követelményeinek.

Ennél kisebb lakásfészke szűk s hamarább rajzásra ösztön
zi a családot. Minél kisebb a fészek annál hamarább lép fel a 
rajzási hajlam. A méhek a legnagyobb szaporodás idején nem 
férnek, ez és ennek következtében kifejlődő nagy meleg meg
oszlásra, rajzásra, vagyis a család egy részének a lakásból való 
kiköltözésre ösztönzi a méh eket.

A fejlődés maximumán a nagy kaptár is a rajzás állapotába 
juthat.

Ne várjuk be a maximumot, vagyis a túlnépesedést, hanem
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akkor, mikor a család megtöltötte ugyan a fészket, de abban 
még nem szorong — bővitsünk.

A bővítés az egyes kaptárrendszereknél különböző módo
kon történik. Általában annyit mondhatni, hogy p l az álló kap- 
táiraknál a mézkamra megnyittatik, rakodóknál a fiók feltétetik, 
fekvőknél Hanemann rács alkalmazása mellett a működési hely 
megn agy óbb itta tik.

Vannak rendszerek, hol a kaptár külön bővítést nem igé
nyel Arra szükség nincs. A bclséges hely mindig rendelkezésre 
áll, pl. oly felső kijárató nagy álló kaptárnak, hol a méhek a 
természetesség feltételei szerint lefelé fejlődhetnek, ameddig 
akarnak s alul van a méz. Hanemann rács nincs.

A bővítést szolgáló helyekre a fészek zárt fiasitásos lépei, 
a méhekkel együtt helyeztetnek. Ügyeljünk az anyára, nehogy 
áttegyük. Fészekben van neki a helye. Herefiasításos, vagy he
resejtes lépeknek áttételétől is óvakodjunk. Az ilyen lép rács- 
hiijján az anyát petézésre elcsalha-tja. Ráccsal pedig üresen ma
rad, ha a fészekben elegendő herelép nincsen. A herefiasitást 
feírekesztjük. A herék ott fenn vesznek.

Azért a fiaslépe'k jelzett elhelyezése folytán a fészek a daj
ka méhek egy jó részétől is megszabadul. A lakás, mert bő
vebb, hűvösebb is, munkára serkenti a méh eket. Az elvett fiaslé- 
pek helyett a szélső fiasitásos lélpiek mellé tegyünk be jobbról, 
balról tartalék lépéket; ha van, világos színűeket, szűzlépeket, 
célszerű két oldalban a végén 1—2, drb. teljes műlép elhelyezése 
is. így még inkább függetleníthetjük magunkat a rajzástál. A 
csatolt rész kiegészítését tartalék lépekkel eszközöljük. Szokták 
az összes fiaslépeket az új helyre átrakni, kivéve az anyást, így 
még tágabb és hűvösebb lesz a fészek. Ha a fészekbe a kiegészí
tésre szolgáló tartalék lép eken kívül lépkezdéses, lépcsíkos kere
teket helyezünk a harefiasitás számára, amint a II. 2. pont alatt 
látni fogjuk, még nagyobb a biztosíték a rajzás ellen. Az ilyen 
keretek száma a fészekben, összes elhelyezhető kereteknek egy- 
hatodánál ne legyen több.

Az áthelyezett fiaskpeket kikelés után a méhek nagy elő
szeretettél mézelik be.

Az esetben, ha a fészek még laza, hézagos s megtelve nincs 
— ne bővitsünk. Bcjvités esetén megtörténhet, hogy az áthelye
zett fiaslépek dajkaméhei a fészekbe visszamennek s a Hasítást 
ott hagyják s ez elpusztul, megrothad.

Megtörténhetik, hogy valamely családnál a túlnépesedés ko
rán ál! be s félő, hogy a bővítés után is kifejlődhetnek a rajzás
hoz, — ily esetekben zárt fiasitásos lépei, méhek nélkül, gyen
gébb családokhoz adandók be; egy-egylhez annyi, mennyit még 
befedhet.

Ez az úgynevezett megcsapolás csakis, ily egyetlen esetben 
alkalmazható, máskülönben a gyűjtő méhek számának hátrányos 
apasztásával járna.
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A bővítés után is felléphet a rajzást hajiam, kivált, ha a csa
lád rajzó természetű. Legyünk tehát résen.

A bőlvitetit 'kaptár hőmérsékletét, ha szükséges, még szellő
ző lyukakkal is 'szabályozhatjuk. Célszerű a felső kijáró mellett 
az alsó kijáró alkalmazása is, A kettő együtt a szellőztetésre igen 
megfelel. Nagy felső kijáró is jó biztosíték a meleg ellen. Fog
laljon el cnr-ben akkora felületet, mint amennyi a fészek űrtar
talma dhF-ben.

A lakás helye is befolyással van a rajzásra. Napnak kitett 
lakásokban nagyobb a rajzást hajlam, mint árnyékos, fáktól ár
nyalt helyeken.

A belső nagy focjség a munkában is nagy akadály, a lusta- 
' Ságnak, bágyadtságnak szülőoka, nrig a szellőztetés által lefoko

zott és megfelelően leíhült levegő a szorgalmat, a munkakedvet 
fokozza.

2. Bőhordás. A rajzás legfontosabb előlsegitő tényezője.
A rajzás rendszerint a főlhoirdás tartamán történik. Ha elő

zőleg jó hordás volt, úgy elébb is, ha pedig gyenge, úgy később. 
Felette jó hordás esetén előifoirdúlhat, hogy egyes családoknál a 
munkás-méhek .a sejtéket az anya elől mézzel lefoglalják s a raj
zás kimarad. Ilyenkor szokták mondani, hogy a rajzás mézbe 
fulladt. Bő mézbarmat-képzőtíés utáni meleg esős időkben is 
megtörténik az ilyen eset a bekövetkező1 bő mézlhordás folytán.

Száraz vagy tartósan hideg, esőjs tavaszon hordás nincs, 
rajzás nincs. A méhcsaládok meddők.

Ha a mézzel telt kereteket a rajzásra való készület előtt el
vesszük, nemcsak a rajzást akadályozzuk meg azáltal, hogy a 
fi ásítás megtorpan, hanem a méhek szorgalmát is fokozzuk. 
Igyekeznek, hogy a csorba helyre legyen ütve.

A méz időnkénti elszedése tartson lépést a hordás mértéké
vel.

Ha a beéri elést a nagy hordás miatt bevárni nem lehetne, 
a mézes kereteket érlelésre gyenge családoknak adjuk be.

(Folytatjuk.1)

MÜLÉRET szavatolt tiszta méhviaszból kg-ként 23 Kc-ért, 
10 kg-on felül 22 Kc-ért, 30 kg-on felüli megrendelésnél 21 Kc-ért 
szállít. Viaszt 5—10% levonás és 5 Ke munkadij ellenében veszek 
át. Miilépem kapható szüleimnél STEFKOVIC Károly nyug. taní
tónál is Galántán diószegi úton. Méhészeti segédeszközöket és 
pergetőket szállít: Árjegyzéket kívánatra dijmentve küld:
STEFKOVIC GYULA nagyméhészete, Ratnovce, posta Piesfany.
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Adatok a lépesméztermeléshez
Nehéz időket élünk. Bármilyen irányba is forditju'k tekinte

tünket, gazdasági életünk egén sűrűn tornyosulnak a félelmetes, 
fekete felhők, amelyek sehogy sem tudnak eloszlani, sehogy sem 
tudják átengedni az életet adó napsugarat. Gazdasági életünk 
összeomlott, romokban hever, maga alá temetvén mindazt a 
kiszámíthatatlan értéket, amelyet még a világháború előtt sze
reztünk. Napról-napra több lesz a munka- és állásnélküliek szá
ma és azoknak a szerencséseknek, akik még ma állásban vannak, 
csökkent keresetük mellett .mindinkább nagyobb gondot okoz a 
szükséges napi kenyér megszerzése.

Ez a szinte már elviselhetetlen helyzet kényszeritett renge
teg embert arra, hogy mellékkereset után nézzen, igen sokat 
arra, hogy méhészettel foglalkozzék, abban reménykedvén, 
hogy keresetüket ezáltal fokozni tudják s a mér régebben mé
hészkedőik nagyobb részét pedig arra, hogy többet és jobbat 
termeljenek, mert hiszen tudjuk, hogy nagyon kevés olyan mé
hész van, aki csak élvezet, kísérletezés, vagy tudományszomjá- 
nak kielégítése céljából méhészkedik. Nagy zöme a méhészeknek 
az ideális haszon, vagy élvezeten kívül az anyagi eredmények 
kézzelfogható élvezetére törekszik. Ez a törekvés annál na
gyobb, mennél rosszabb a méhlegelő és mennél alacsonyabbak 
a mézárak. Ez természetes is, hiszen egy szakszerűen berende
zett és vezetett méhészet ma igen tekintélyes összegbe kerül és 
befektetett tőkéjét és munkáját mindenki igyekszik kamatoz
tatni.

Ezek azok az okok, amelyek újabban a Iépesméztermeléssel 
való fokozottabb foglalkozás eszméjét is felszínre vetették. 
Ugyancsak ezek az okok és az a tudat, hogy a városban a ter
melt méznek a vidéki áraknál magasabb áron való értékesítése 
lehetséges, vezetette e sorok íróját, hogy Iépesméztermeléssel 
foglalkozzon, amelyet méhílegelő hiányában mesterséges etetés
sel vélt elérni. — 1926-ban kezdtem kísérletezni. Elméletben 
mindent nagyszerűen kidolgoztam és asztalossal készíttettem 
egy erre a célra megfelelő kaptárt, amelyből a fiókba helyezett 
boxokat egyszerre lehetett kihúzni. Elméletben minden kifogás
talan volt, csak éppen az eredmény, jobban mondva az ered
ménytelenség volt kifogásolható. Négy egymást követő eszten
dőből, amelyben kísérleteztem, az első adta a legjobb eredményt, 
mert a bőséges akácvirágzás alatt rnéheim egyszer egészen és 
egyszer félig kiépítették és meghordták boxaimat, amelyeket 
azután etetéssel még be is fejeztek, úgyhogy kétszer vehettem 
el tőlük lépesmézet. A következő három esztendő teljesen ered
ménytelenül, sőt mondhatnám, hogy veszteséggel végződött, 
mert elestem egy méhcsalád mézhozamának hasznától.

Az elmúlt esztendőben Schiller Aurél barátom buzdításéira*
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—- aki szintén évek óta foglalkozik lépesméztermeléssel és állí
tólag már eredménnyel — ismét megkezdtem a kísérletezésít. 
Két kaptárt építettem és rendeztem be erre a célra. Vándorlásra 
való készülődés és egyéb okok miatt azonban csak egy kaptár
ban került a kísérletezés kivitelre, amely ismét eredménytelenül, 
ráfizetéssel végződött.

Dengg professzornak, a hannoveri méhkutató állomás ve
zetőjének a Győrött megjelenő Méhész Újság szept. havi számá
ban közzétett ezirányú kísérletei és eredményei és valószínűleg 
az én kudarcomnak hatása alatt is, Schiller úr a «Mé'h« múlt évi 
decemberi számában egy öthasábos cikkben tapasztalataim a 
méhek nyári etetése körük cim alatt foglalkozik a lépesmézter- 
melés kérdésével.

Mielőtt azonban Schiller úr cikkével foglalkoznék, nézzük, 
hogy mit 1® 'mond Dengg professzor.

Őszi vándorlásra vittek 41 méhcsaládot. Ebből 22 méhcsa
ládot mézzel etettek, 19 méhcsaládot pedig csak a természetes 
méhlegelőre utaltak. A méhlegelő re utaltak átlag 8 kg felesle
get adtak, a mézzel etettek ellenben nem adtak semmi felesle
get, sőt a feletetett mennyiségből 8 kg-ot el is fogyasztottak. 
Az etetés augusztus havában történt. Dengg (professzor azt a 
következtetést vonja le, hogy az etetés a méheket a kaptárban 
marasztotta és ez a 8 kg az a mennyiség, amelyet a méhek egy 
hónapban fogyasztanak.

Schiller úr perbe száll Dengg professzor adataival és a saját 
adatainak számtömegeivel — amelyeket úgy vélem kevés mé
hész fog annyi figyelemmel elolvasni, hogy azokat emlékezeté
ben meg is tarthassa — igyekszik a saját álláspontját alátámasz
tani. Minthogy az öthasábos hosszú cikkben felvetett kérdések 
mindegyikére lapunk szűkre szabott keretében nem térhetek ki, 
annak csak lényegével kívánok foglalkozni, amelyben viszont 
csak az lehet fontos és a méhészeket is csak leginkább az érde
kelheti, hogy egy kilogramm lépesméz előállításához hány kilo
gramm pergetett méz feletetése szükségeltetett.

Schiller úr lépesméztermelésre beállított családjai közül a 
legjobban bevált család 25.30 kg pergetett mézből épített 14 kg 
lépesmézet. Eszerint 1 kg lépesméz előállításához 1.80 kg perge
tett mézre volt szükség. Ennek az egy kiváló és egy másik kö
zepes jó családnak — amelyik 2 kg-ot használt fel 1 lépesiméz- 
teirmelésbez —, a teljesítményéire igyekszik Schiller úr felépíteni 
a cikkben foglalt állításait és véleményét ugyancsak ezekkel 
igyekszik Dengg professzor adatainak ellentmondani. Szerény 
véleményem szerint Dengg adatai helytállók, a saját szerzett ta
pasztalataimmal egyeznek, amelyet alább közölt adataim igazol
nak.

Hogy ebben a kérdésben pontos képet láthassunk és pon
tos adatokat adhassunk, nemcsak a a legjobb család eredményeit 
kell vizsgálnunk, hanem a Legr ossz abbét is és a középarány az,
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amelyet alapul elfogadhatunk. Schiller úr 11 családot átütött be 
lépesmézí-ermelésre és ebből a legrosszabb család — amelyet 
amint cMiében irja, a rossz eredmény láttára le is állított — 
47.85 kg mézből csak 7.34 kg lépesmézet termelt, eszerint tehát 
1 kg lépesméz kitermeléséhez 6.50 'kg mézet használt fel. A leg
jobb család 1.80-as és a legrosszabb család 6.50-es átlaga tehát 
4.15 kg-ot tesz ki. A 11 család átlagos eredménye lehet ennél va
lamivel jobb, de Schiller úr erről nem ír, pedig éppen ez lenne 
a legfontosabb, hogy ezt tudjuk.

Nézzük most már a saját adataimat. Feletettem 56.95 kg 
pergetett mézet, amelyből méheiim 15.20 kg lépesmézet termel
tek. Ennek kilogrammjához tehát 3.72 kg pergetett mézet hasz
náltak fel.

Saját adataimnak közlése után most már térjünk vissza 
Schiller úr ellenvetéseire.

Szerinte a méhcsalád állandó etetés esetén egészen más fel
adat előtt áll, mint bő hordás esetén. Míg bő hordás esetén a 
család rögtön épít a híg nektár elraktározására, addig mestersé
ges etetés -idején munkakerülővé válik, amely azonban csak lát
szólagos, mert ha a fészket meghordták és teletömték, akkor 
kezdik immel-ámimal építeni a boxokat. Ezt az -építési hajlamot 
kell fejleszteni és csak olyan anyákat kell nevelni, amelyek jó 
építési hajlamúak, m-er't ezeknek ivadékai nem maradnak vissza 
a kaptárban, hanem etetés esetén is erősen járnak. Lényeges kü
lönbséget lát abban, hogy kiépit-ett keretekkel van-e teli a méz
tér, vagy pedig kiépítendő üres boxokkal. Szükségesnek tartja 
továbbá, hogy a boxépité-sre beállított méhcsalád legalább is 
100.000-es egységbe! álljon. Cikke végén azután azt mondja: 
cdKétségte-íen, hogy a legszerencsétlenebb ötlet a méhek hordás 
vagy -etetés alatti viselkedését egy csak úgy kiragadott, mondjuk 
augusztus hónapban tanulmányozni és abból a következtetése
ket levonnk. Továbbá: «Az az állítás tehát, hogy az etetett tör
zsek kevés léjpesmézet termeltek és amellett 8 kg-ot fogyasztot
tak, inig a nemetetettek munkája kizárólag a hordásra szorítko
zott, teljes -lépkészlete a kaptárban rendelkezésre állott, nem 
-v-olt a feje fölött levő üres tér miatt kényszerülve, mindent a 
fészekbe préselni, m-ig az etetett törzsek az üres méztérben a 
munkát csak a költőt-ér teljes megtömése után kezdték meg, ad
dig bizony a m-olodh szépen elnyelte az adagolt és behordott 
méz kilogrammjait!« Befejezésül azután azt Írja: «Nem vallom 
tehát azt, hogy egy közepes erősségű méhcsalád mézfogyasztá
sa a munka időszakában havonta átlag 8 kg lenne, nemkülönben 
azt sem, hogy ia hordás alatt az etetés a in-éheket a külső mun
kától — hordási lehetőségtől elvonja«

N-em lesz talán érdektelen, ha ezek után a saját tapasztala
taimat is közreadom.

Mielőtt a lépesméztermel'és kísérletét megkezdtem volna, 
nehogy újabb próbálkozásom is sikertelenül végződjék, nem
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csak Schiller Aurél tapasztalatait, hanem Kász Fábián tapasztala
tait is meghallgattam, mindkettő berendezését helyszínt — Kász 
Fábiánét tehát Sopronban, ahova kizárólag csak azért utaztam 
fel — tanulmányoztam, Schiller Auréltól személyes és készséges 
útmutatást alapján átvettem a boxo'klhoz szükséges, kipróbált 
és jól bevált tépkiözfalak készítését, Kász Fábiántól pedig ugyan
csak személyes és készséges útbaigazítás után, a «Magyar Méh«- 
ben is közölt, a boxokat elválasztó üvegfalakat. Ez a berende
zés is igen jó és ötletes, hibája csak az, hogy a ragasztás folytán 
könnyen törik, amely amellett, hogy óvatos munkát kíván, azt 
meg is hosszabbítja. Az üveglapoknak is szélesebbeknek kell 
lenniök, mert — amint időközben Kász Fábián önmaga is rá
jött — a méhek a lépeket fent ési lent is kihúzzák, ami a lépek 
csomagolásánál hátrányos. Szerintem az üveglapoknak csak 1 
centiméterrel szabad alacsonyabbaknak lenniök, mint a boxke- 
ret magassága, mert igy fent és lent marad fél centiméter, hoz
zá a tartólécecskék egyik oldalának 3 millimétere, összesen 8 
milliméter, ami a méhek közlekedésére eljesen elegendő. Jövtőlre 
ezt a berendezést, hogy a vele való bánásmód biztosabb és gyor
sabb legyen, bár az áttekintése a boxmak talán nehezebb lesz, 
cink- és furnérlemezekkell is ki fogom próbálni. A kaptár be
rendezését is, amennyire lehető volt, Kász Fábiáné szerint utá
noztam, a bokokat fedő deszkát pedig ablakkal helyettesítettem, 
hogy a méhek munkáját felülről háborgatás nélkül figyelhessem 
és ellenőrizhessem.

Elgondolásom szerint tehát alaposan felkészülve fogtam a 
munkáihoz. Az eredmény már föntebbről ismeretes. Az ered
ménytelenség okát én nem abban látom, hogy a méhek azért,, 
mert üres tér volt a fejük felett, hordtak mindent a fészekbe. 
Én mielőtt felraktam volna a boxokat, mézzel teli lépeket adtam 
a családnak, becslésem szerint 22—23 kilót, azután még feletet
tem vele legkevesebb 15 kg cukrot, hogy kitűnői mézemet ne 
kelljen feletetnem és csak azután, a fészek telítettsége után rak
tam fel a boxokat és kezdtem meg ia mézzel való feletetést. A 
fészekben tehát már nem lehetett hely, ahová nagyobb meny- 
nyiségü mézet elraktározhattak volna. Ennek igazolására felem
lítem, hogy a boxok kiszedésekor, a betelelés alkalmával ugyan
annyi mézet találtam a fészekben, mint a boxok felrakásakor. 
Kár, hogy nem volt mérlegem, hogy mindent lemérhettem vol
na. A boxoknak úgy a felrakásakor, mint a kiszedésekor jelen 
volt Varga Ferenc méhész társ, aki tanúm erre. Szerintem tehát 
a méhek, amint azt Dengg professzor pontos mérései igazolják, 
lévén éléskamrájuk tömve, a sízó szoros értelmében lustálkodtak 
és az élelmet elhasználták. Fölfelé pedig, minthogy az nekik ter
mészetellenes, nem .szívesen, vagy csak kényszerből építenek. 
Bizonyság erre a boxok elszedésekor talált, alulról kezdett, 
fölfelé épített lépek, amelyek akkor azt az érzést keltették ben
nem, hogy valamilyen módon lefelé kellene építtetni és felfelé
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'hordáira, vagy talán megfelelőbb lenne a hátsó mézkamra? Azt 
sem tartom fontosnak, hogy 100.000-es bogártömeg legyen a 
kaptárban, mert szerintem ezt a kaptár nagysága határozza 
meg, fontos azonban az, hogy a család népes legyen, még fon
tosabb, hogy sóik fiatal bogarunk legyen, mert hiszen tudjuk, 
hogy leginkább ezekben - van meg a képesség és készség is a 
lép építésre.

Elismerem, hogy a család építési és egyúttal hordási hajla
ma iis az anyától függ, ilyen anyáknak a kitenyésztése azonban 
ma még nálunk szinte lehetetlen. Van egy kitűnő, úgyszólván 
100 százalékig biztos fajanyanevelé'si eljárás, amelyet Púder Fe
renc győri nagyméhész közölt velünk,.

Mindezek után vizsgáljuk meg, hogy kifizetődik-e a lépesméz- 
termelés?

Ha számításba vesszük Schiller Aurél legjobb, 1.30 kg-os és 
az én 3.72 kg-os adatomat (tehát nem Schiller Aurél legrosszabb, 
6.5 kg-os adatát), akkor 2.76 kg-os átlagot kapunk, mely sze
rintem túlbecsült, igen jó átlag. Az etetéshez használt méznek 
kilóját Schiller úr is,'én is, 5.50 koronára tettük. Marad tehát 
viaszra, keretlécre, cellát á n - csomagolásra és szállításra körülbe
lül 4.70 Ke. A munkadij ekkor még nincs számítva. A legjobb 
esetben tehát csak önköltségi árat kaphat lépesmézéért a terme
lő. Az én 3.72 kg-o'S| termelésemnél 25 korona az önköltség, rá
fizetés tehát kilogrammonként 5 korona. Kérdezem tehát, ki 
fog ráfizetésért fáradni és lépesmézet termelni? Csak azok, akik 
minden tapasztalat és számítás nélküli mennek abba bele. Pedig 
a 20 koronás ár, amelyet itt közreadok, a szerencsés esetben el
érhető legmagasabb ár, amelyről a kereskedők legnagyobb ré
sze hallani sem akar.

Én a magam részéről óva intem méhésztársairmat attól, 
hogy meggondoliatllunul kezdjenek mesterséges úton lépesmézet 
termelni. Idáig még arról sincsenek pontos adataink, hogy fő- 
hordások idején a természetes módon termelt lépesméz kilója, 
szemiben- a pergetett mézzel, mennyibe kerül. Még sok fáradt
ságba fog kerülni, még sok leleményességre és ügyeskedésre 
lesz szükség, amig a lépesméztermelés kifizetődik. De ezt a néze
tet vallják mindazok az intelligens, képzett és bő tapasztalatok
kal rendelkező jó méhészek is, akikkel e kérdésben szerencsém 
volt eszmecserét folytatni.

Végül nem mulaszthatom el és talán nem is érdektelen, ha 
valamit röviden elmondok lépesmézem értékesítése alkalmával 
szerzett tapasztalataimból, hogy egymással szembe ne állítsam 
két kereskedő típusát, hogy rá ne mutassak a méihésztársada- 
1 ómban dúló végtelen, az összességre káros hatású széthúzásra.

Az egyik kereskedő!, akit a világon talán semmi más nem 
érdekel, mint saját busás haszna, még 10 koronát is soknak tar
tott a l’ópesméz kilójáért. Amikor megértetni igyekeztem vele, 
hogy oiyan árut, mint amilyet én adok, lehetetlen 10 ko-
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rónáért szállítani, azt válaszolta, hogy 10 koronát is csak kivé
telesen nekem Ígér, az én szép és kifogástalan árumért, mert 
7.50 koronáért is annyi lépet kínálnak neki, amennyire szüksége 
van. Hát igen tiszteit méhésztársaim, ha tényleg van olyan mé
hész, aki 7.50 koronáért vesztegeti lélpesmiézét, az bármilyen 
módon termelte i,s azt, etetéssel, vagy etetés nélkül, az nincs tu
datában annak, hogy az saját magának mennyibe kerül, ha pe
dig tudja, akkor megérdemli, hogy a kereskedő még annyit se 
adjon érte.

Ezzel szemben a másik kereskedő, típusa a nemesen gon
dolkodó kereskedőnek, amiidőin tetszetős, csinos nyomtatott 
ajánlással ellátott asztalképes lépesmézemet meglátta, igy szólít 
hozzám: «Látja barátom, igy kellene rámutatni minden méhész
nek a méz értékére, igy kellene forgalomba hozni és a vevőt 
rábírni arra, hogy mézeit fogyasszon, ezt azonban csak úgy ér
hetnék el, hu 'tömörülnének, ha összetartanának, ezáltal nekünk 
kereskedőknek is megkönnyitenók helyzetünket és főleg, ami 
közös érdekünk a mézet megfelelőbb, jobb áron tudnánk érté
kesíteni.*

Tartsa minden méhész azt az intelmet a l l .  parancsolatnak, 
tömörüljön egyesületbe, olvasson méhészlapot és ne kótyave
tyélje el mézét miniden áron.

Befejezésül pedig arra kérem iépesméztermeléssel foglalko
zó tapasztalt méhésztársaimat, hogy erre vonatkozó tapasztala
taikat s pontos adataikat adják közre okulás céljából itt, e lap 
hasábjain.

Méhészkedésí rendszerem
A kifejlődött családok kezelése.

A felhordás előtt kifejlődött családok közül a másodéves 
anyával bírók rendszerint rajérettek lesznek; ezeket fészkük 
szükentartásával természetes rajok adására ösztönözzük, avagy 
a rajiesést kikerülendő, mürajokat készítünk belőlük. Eddigi 
kaptárainkkal a miürajkészités nem tartozott ia könnyű és egy
szerű munkák közé, lett légyen az akár álló-, akár rakodókaptár. 
Ugyanis ki kellett szednünk laz összes fHasitásos lépéket, mézet, 
hiimport hozzá, meg kellett keresnünk az anyát, azt visszahelyez
ni régi helyére.

Ez a művelet néha egy egy óira hosszat is tarthatott, ha 
az anya elbújt. Hiába kerestük azt a frisspetés kereten, elmene
kült a harmadik, vagy tizedik keretre, oda, melyet már egyszer 
átvizsgáltunk, esetleg a lépbakon húzta meg magát. Így aztán 
alig tudunk naponta 3—4 mürajit készíteni és sok családnál szé
pen kifogytunk az időiből s akkor is az utolsó rajokat már csak
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közvetlen a f-őlhofdás el'őtt készíthettük. Nem kell mondanom, 
hogy -ezek a mürajok a főlhordás legjobb 7—8 napját nem hasz
na lh a tták ki. Kár, kár!

De ez még nem minden baj. Azok a családok is vesztegel
nek, amelyekre a rmürajkészités sora még nem került, mert azok 
meg a természetes rajzás előtti tanakodás miatt vesztegeltek. 
Ismét kár!

Ezt a méhészkedést nem lehetett racionális méhészkedésnek 
nevezni s aki ezen változtatni tudott, az nagyot lendített a mé
hészet szerencsekerekén.

Azt hiszem nekem sikerült az uj kaptárommal. A 60 keretet 
befogadó Heurékám egyik oldalában levő család már 30 keretet 
teljesen fenékig ellefpte. Mürajt a főihordás előtt oktalanság vol
na csinálnom. Van tartaléklépem, ezzel kitöltőim az üres oldal 
alsó fiók elülső felét, a felső fióknak pedig 'hátul só 8—8 kerettel 
hely rét otva a szükitől deszkát. Most meglazítom a felső fiókot 
az alsótól, fogom a felső fiókot és vele az alsó fiók fölött ne
gyed fordulatot teszek s Így helyezem azt az alsóra. Ez a műve
let gyorsabban megy, mint ahogy ezt itt előadóim. A méhek fel
zúdulása csak akkor kezdődik, amikor már ugyanezt a munkát 
a harmadik vagy negyedik kaptárnál megismétlem. A család bő
vítve van 16 kerettel, megkezdi a kijárást mind a két szájon, 
pár óráig rendezkedik benne, aztán megindul a külső munka, az 
anyának is van friss helye a petézésre, nincs veszteglés bent 
sem. Ha jő a hordás, 3—4 nap múlva újból bővithetem szükség 
szerint, nem kell az éretlen mézet kiszednem. Megkezdődik a 
mézszüret Mézes keret és fiasitás van bőven a kaptárban, a fölös 
mézet kiszedem s hogy az alsó fiókhoz könnyebben 'hozzájus
sak, a felső fiókot leemelem a kaptár ihanyattforditott födelére, 
mely egyszersmind léplbakul szolgál. Hogy fiúsítás van némely 
keretben,, az kisebb baj, mintha túl sok mézet szednénk el. De 
hátira helyezve megtalálom azt a mézet később is. Fiasitás méz
zel koszoruzva van a kaptár -mindkét oldalában, himpcr is. Nem 
kutatom az anyát, visszahelyezem a felső fiókot úgy, hogy ismét 
két külön részre oszlik a kaptár belseje. Megtörtént a mézelsze- 
dés és a mürajkészités egy fogással. Nyolc nap múlva átteszem, 
vagy .eltávolítóim a fölös anyabölcsőket. Azt hiszem, ennél egy
szerűbben már iiiem csinálható a dolog.

Ha a Heurékábao két család telelt ki, akkor az egyik család 
Hasítását -máis kaptárba helyezem át anyával, az egyesitő csapot 
kissé megnyitom, hogy az anyátlan család szaga keveredjék a 
másikkal és harmadnapra megcsinálom ezzel is a negyed fordu
latot, majd a mézelszedéskor megint a mürajt is. Nekem nem 
kell anyanevelői, miniden család nevel magának tartalékanyát erő
set, egészségeset.

Fáradt anyás család mellé erőteljes .anyával adok imürajt s a 
legközelebbii kezelésiig magára hagyom -a családot. Igen gyákori 
az eset, hogy a család csendes anyacserét csinál és két fiatal
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anyás család megy telelőbe, egyébként az öreg anya eltávolitandó 
egyesítéssel. Ezzel az eljárással a kevésbbé szorgalmas, vagy 
egyébként rossz tulajdonságokkal biró családok kiselejtezése is 
könnyen megy, éppen csak a;z anya kifogása és a here sejtek 
megsemmisítése ad valamivel hosszadalimasaibb munkát. Ezt ter
mészetesen jó korán, a herék megjelenése előtt kell véghez
vinni. A fajnemesiltés ugyanis nemcsak abban áll, hogy jó termé
szetű családokból szaporítsunk anyákat, hanem szükséges még 
az is, hogy' a fiatal anyát jó természetű családnak heréjével ter
mékenyítsük meg.

Fajnemesitő módszerem.
Nagy tisztelettel viseltetem a svájci és német fajnemesitő 

mélhésztársaim iránt, akik sokban megnyitották szemeinket s 
munkájuk eredménye a méhészetnek nagy vívmányokat hozott. 
Hogy még sem követem őket eljárásukban, ennek igen egyszerű 
az oka. Öreg ember vagyok, szemeim kezdik felmondani a szol
gálatot. Kezem se biztos már annyira, hogy petéket áthelyez
hessek mesterséges amyabölcsőkbe, sőt már az egynapos petét 
sem tudom mindig észrevenni. így tehát fel kellene hagynom az 
anyanevelésisel és fajnemesitésseil1,, ha nem volna egyszerűbb 
módszerem hozzá. Amint tehát említettem a mézelszedés alkal
mával megcsinálom mürajaiimat s igy telelőben egy kaptárban 
két különböző korú anyával biró család és a rajkészités után 
fölös számú anyabölcső van. Ezekkel a fölösleges anyabölesők- 
kel látom el a kevésbbé jótermészetü családokat, előzőleg kifog
ván annak anyját s elpusztítván a herefias-itást. Ezt a műveletet 
ugyancsak a mézelszedés alkalmával hajtom végre, vagy még 
ezelőtt.

A fajkiválasztásnál súlyt helyezek szelíd természetén kivül az 
anya szaporaságára, gyenge rajízóketívére, mézgyüjtőkópessé- 
gére. Amely család ezeknek a feltételeknek nem felel meg, azok
tól mürajt lehetőleg nem csinálok.

Az én műrajaim nem szenvednek hiányt kijáró méhekben 
s igy ellátásuk sincs zökkenésnek kitéve, igy az anyaneve
lésnek semmi gátló akadálya nincsen, elég nép, elég táplálék 
biztosítják az anyaböicső’kben levő anyák zavartalan fejlődését.

így értem el, hogy mélhcsaláidaim csak akkor rajzanak meg, 
ha fészküket 'szűkén tartom. Bő fészekkel biró család rendsze
rint akkor sem rajzik meg, ha anyát cserél.

Természetesen osaládaim teljesitőképességét, tulajdonságait 
a kaptárban elhelyezett nyilváintartólapon ellenőrizhetem. E nél
kül nem volna támaszpontom a fajikiválasztáshoz.

Ugyebár ez az eljárásom jóval egyszerűbb, mint német és 
svájci kollégáimé s ami a fő, kevesebb munkáit, kevesebb költsé
get kíván, már pedig a mai alacsony mézárák mellett minden 
garast számba kell vennünk.

Szmrtnik János.
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Hozzászólás Radványí József „Ki mondja 
meg ?“ című cikkemre adott válaszához

Teljesen azon a nézeten vagyok én is, hogy a családnak 
érezni kellett az anya gyöngülését s azért tűrte meg oly sokáig 
a heréket. De, hogy anyát nevelt volna, én annak a legcseké
lyebb nyomát sem láttam. Pedig egy erőteljes család, ha anyát 
nevel (ez pedig akkor is erős volt) — 15, néha 22, vagy még 
annál is több anyabölcsőt épit, vagy legalább is csak egy két 
anyabölcső lett volna, amelyből az anya kikelt — annak marad
ványait okvetlen megtaláltam volna. Ellenben én az anyacseré
nek semmi nyomát sem fedeztem fel.

Sehogyan sem tudok megbarátkozni Radványi méhésztárs 
azon állításával sem, hogy az anyát egy dolgozó méh cipelte 
volna a hálóba. Hiszen többször láthatjuk, mikor a dolgozó méh 
hullát cipel kifelé, nem röpül a kaptárok közötti nyílásba, a 
méhes belsejébe (inkább talán a hazatérő méhek s a tájolók, 
vagy a kutatók kerülhetnek oda és nem a kirepülők1), hanem a 
röplyukon kivonszolva a hullát legtöbb esetben a földre esik 
vele, vagy néhány méterre a méhes előtt elrepül a hullával és 
ott iparkodik megszabadulni tőle. Sok esetben oly nehezen sza
badul meg a kicipelt hullától, hogyha a pókhálóba keveredik, 
minden bizonnyal ő is fogva marad.

Az én véleményem az, hogy az anya — midőn érezte peté
zőképességét, mint egykor ifjú korában —- nászúira indult. De, 
mint tudjuk, az anya életében csak egyszer párzik, így hát ő- 
már meg nem termékenyülhetett. Lehet, hogy több ily kirepü
lést is megkísérelt és egy ilyen hazatérte alkalmával a kaptára 
körül röpködve, belekerült a pókhálóba.

Most hála Istennek a legjobb családjaim közé sorolhatom 
a szóbanforgó családot, anyja az ősszel megtermékenyült, csak 
nem kezdte el a petézést. Most gyönyörű zárt sorokban petézik 
s oly gyönyörűen fejleszti a családot, hogy kicsi méhállomá- 
nyomban három olyan család sincs, mely oly szépen takarná a 
fészek és a mézür kereteit.

Én ezen hozzászólást nem azért irtani, hogy személyeske
désre kerüljön a sor, (hiszen akadnak olyan méhészek, akik az 
én állításomat tartják elfogadhatóbbnak) hanem csupán tisztáz
ni szeretnék ilyen eseteket. Én soha életemben nem voltam iz
gága. Jelen esetben is kérem érdemes Főszerkesztőnket, intézze 
el Írásomat papírkosarával, ha a legkisebb személyeskedni aka
rást kiérzi belőle.*) Tóth Lajos.

*) Nem személyeskedés az, ha a véleményeik nem egyeznek. Itt a 
szóbanforgó eset csak feltevés. Egyikük sem állítja a tényt, mert akkor 
nem kutatnák azt, amit nem ismernek. Én csa-k örülök, ha a méhészek 
nem csak néznek, de látnak is, nemcsak dolgoznak, de kutatnak is. Így 
fejlődik, tökéletesedik minden a világon. — Szerk.
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T  apasztalataím 
a méhek nyári etetése körül

Irta: SCHILLER AURÉL.
A győri mélhészujság szeptemberi számában olvasom, hogy 

a hannoveri méhkutató állomás vezetősége egy őszi vándorta
nyán 22 méhcsaládot etetett mézzel és 19 méhcsaládot pedig 
a természet őszi etetésére bízott. A cikkecske szerint a nem ete
tett törzsek jól betelelték magukat és átlag 8 kg. felesleget ad
tak, mig az etetettek semmi felesleget sem adtak, sőt a felete
tett mennyiségből pont 8 kg.-t éltek fel. Az etetés fenti lap sze
rint augusztus havában történt és azt a következtetést vonja le, 
hogy a hordás alatt az etetés a mé'heket a kaptárban marasztalta 
és igy k'b. 8 kg. az a mennyiség, amit egy méhcsalád a munka 
időszakában havonta felél. A cikkecske a végén még azt is meg
említi, hogy az etetett törzsek kevés lépesmézet termeltek és 
ősz felé a méz tekintélyes részét a fészekbe gyűjtötték. Miután 
lépesméztermelés céljából említett kérdéseket magam is figye
lemmel kisérem, törzseim építő egyedeit pontos mérlegelés mel
lett hónapokon keresztül etetem, a fentemlitettekkel kapcsola
tosan óhajtom tapasztalataim papírra vetni. Tapasztalati tény, 
hogy bő hordás esetén a méhcsalád a hig nektár elraktározható- 
sága miatt gyorsan épit, fokozottabb tevékenysége még akkor 
is fennáll, ha a mézteret is teletömjük kiépített keretekkel, mert 
sürgősen foltozgat úgy a költő mint a méztérben. Az etetés a 
bő hordás utánzása és a törzset ingerli is építésre, mégis nagy 
a kettő közötti különbség. A méhcsalád ösztönösen érzi a terí
tett asztal illatát, mámoros fővel és a szerzési ösztön vad dühé
vel veti rá magát és a láz a gyors építő tevékenységben kulmi
nál, amely annak elmúltával épp oly gyorsan múlik is el.

Ezt az asztalt csak a jó Isten terítheti meg és varázsolhatja 
azzá, ami determinálja a méhek ösztönös és a természethez sza
bott munkáját. Az etetés, azaz az állandóan adagolt méz lehor- 
dása egészen más feladat elé állítja a méhcsaládot. A vad düh 
csak addig tart, amig a költőtér minden zuga beépült, akkor 
megtorpan, szinte gondolkodóba esik a család és 3—5 nap is 
elmúlik, mig számottevő mézmennyiség tűnik el az etetőedény
ből. A kérdés tehát az, hogy az állandó etetés milyen élettani 
feladatok elé állítja a méhcsaládot. Tagadhatatlan tény, hogy az 
állandó etetés egy bizonyos fokig munkakerülővé teszi a csalá
dot, de csak látszólag. Á minden áron való szerzési ösztönt; az 
építési hajlamot a méhcsaládban kitenyészthetjük, sőt ügyes be
avatkozással fokozhatjuk. Az állandó etetés bizonyos célzattal 
történik. Én lépesméz termelés céljából etettem. Az etetés, azaz 
az állandó bőség és a ritkán fellépő tömeghordás között óriási
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a különbség, bár látszólag mindkét esetben tömegméz elraktá
rozásáról van szó. Tudjuk jól, hogy egy erős család 6—10 kg., 
sőt még több nektárt is képes egy alkalmas napon behordani. 
Ugyanezt teszi az etetésnél is. A lényeges különbség abban van, 
áll-e a család rendelkezésére kiépített keretekkel telt méztér, 
Vagy mint én nálam kiépítendő boxestér. Ha a méztér tele van ki
épített keretekkel, akkor a család nem kényszerül a javítgatá
son kívül építésre — tehát a begyűjtött vagy feletetett mézet 
minden további nélkül a rendelkezésre bocsátott keretekbe rak
tározza. Úgy az építtetésnél, mint a kész kereteknél történő 
adagolásnál azonban elérkezik a pillanat, amikor a telítettség 
érzete lép fel a családnál, minden sejtben méz, himpor, fiasitás. 
Az ember azt hinné, megáll az üzem — nem, nem áll meg, csak 
lassúbbá válik és fokozatosan megindul az építkezés. A költő
téri, méztéri keretek minden zegét-zugát kiépítik, a sejteket 
a lehetőségig meghosszabbítják, a járdákat függőleges 
csapokkal mézfelvevő sejtekké alakítják, szóval mikor a mé
hész azt hinné, hogy méhei egy dekát sem tudnak már elhe
lyezni — a méhek 10'—10 kg.-t bepréselnek. A lényeg tehát ezen 
van. Sajnos hazánkban nincs egyetlen olyan vidék sem, ahol 
a méhek az undorodásig dúskálhatnának e kánaán aranysárgán 
folyó nektárjában és ha voltak is nagyon kimerítő hordások a 
méhészek sietnek helyt adni a még begyűjtendőnek és nem vár
ják be, amig csákánnyal kell a kereteket szétfeszíteni. Már 
most a fentiek szerint, ha kiragadunk egy hónapot, mint azt 
a hannoveriek tették augusztusban a vándortanyán és etetünk 
és ráadásul boxes kereteket, tehát beépítendő üres tért adunk 
a méhcsaládnak a méztérbe, akkor többféle oknál fogva végző
dik fiaskóval a vállalkozás. A legelső az, hogy építésre haj
lamos anya nem állt a törzs rendelkezésére, másodszor augusztus 
hó már előrehaladott idő a tömegépitkezés kierőszakolására. 
Az adagolt sürü méz bár állandó, mégis csak kis tömegekben 
kerüi felvételre, a kistömeg pedig nem váltja ki a nagyfokú 
építő tevékenységet — az adagolt méz zömét a fészekbe pré
selik és amikor ott már mindent kiépítettek, kezdődik meg 
immel-ámm.a! a méztérben az építkezés. Nagyon fontos körül
mény az is, állt-e az etetett törzs százezres egységből, mert 
eredményes munka csak akkor képzelhető el. Szóval, e sok kö
rülmény játszódik közre az etetés gazdaságos kiaknázásánál. A 
boxes építés is ezek szerint halad. Legjobb családom 1932.
VII. 22-től 25-ig léhordott 31.85 kg. mézet és épített 16.05 
kg. keretlépesmézet — 53 drb. keretben, Vili. 25-től IX. 15-ig 
lehordott 14.40 kg. mézet és 8.25 kg. lépesmézet épített 26 
drb. keretben. Egy közepes családom 1932. Vili. 12-től Vili. 
25-ig lehordott 13.67 kg. mézet és épített 22 drb.-ot 6.63 súly
ban, Vili. 26-tól IX. 14-ig leihordott 16.25 kg. mézet és épített 
24 drb.-ot 7.95 súlyban. A legrosszabb, amelynek etetését be is 
szüntettem majdnem két hónap alatt 47.85 kg.-ot hordott le és
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7.43 kg. épített. A legjobb családom 1931. évben VI. hóban 
51.75 kg., VII. hóban 41.90, a legrosszabb VI. hóban 29 kg. 
a VII. hóban 13.55 kg. mézet hordott le..

1932. évben a hordástalan Wekerletelepen VII. hóban a 
legjobb családom 43.12 kg-ot, VIII. hóban 23.80 kg. és IX. hó
ban már csak 19.85 kg. mézet hordott le. Fentiekből látható, 
hogy az anya arravalósága dönti el az építkezés, azaz a méz 
lehordása által előállott helyzet gazdaságos voltát, — úgyszin
tén azt is, tőgyelnek-e a méhek a kaptárban vagy sem. Tagad
hatatlan tény, hogy az építkezés, mint a fiasitó üzem fenn
tartásához v í z , hímpor stb. behordása is igényeltetik. Az is ta
gadhatatlan, ha a család építésre hajlamos, akkor nem az erő
szak szüli a keretecskéről keretecskére haladó építőtevékeny
séget, hanem megindul az lehetőleg egyszerre a teljes méz
térben, már pedig egy százezres létszámnál is számottevő azon 
méhek száma, amelyek összekapaszkodva izzadják, — tovább 
adják a viaszlapocskákat — azok szánra, amelyek leadták via
szukat, azok száma, amelyek a viasz izzadására tultáplálják 
magukat és. tőgyeim kényszerülnek, valamint azok száma is, 
amelyek a beadott etető edényből az épített sejteket tömik meg 
mézzel — továbbá a fiasitást táplálók, az átvevők stb., stb., ezek 
mind a kaptárban maradnak és csak néha-néha felhőzik erő
sebben a család. A kitenyésztett anyák ivadékai, ha hordás adó
dik éppen, olyan jól járnak, mint a többiek, lévén ezek az 
etetés, felerősítés következtében jóval erősebbek is. Gondos 
válogatás után tehát nem áll az, hogy az etetett törzsek mellő
zik a külső munkát.

Szánjanak rá a méhész urak 15—20 kg. mézet és önt
sék azt fokozatosan egy 5—10 méter hosszú, lapos vályúba, 
amely vályú kb. 100 méterre van a méhestől és figyeljék meg, 
hogy az etetett törzsből is minden épkézláb ember sorompóba 
áll a méz behordására és csak úgy felhőzik a kaptár. Az igaz 
tehát, hogy az állandó építés, a méz állandó lehordása sok mun
káskezet von el a külső munkától — kellő beavatkozással, ete
tési módozatokkal gondoskodhatunk azonban egy olyan biz
tositó szelepről, amely minden tekintetben gazdaságossá te
szi a méhek állandó etetését és az evvel karöltve járó keretes 
lépesméz termelését. Fia tehát igaz az, aminthogy pontos 
mérlegeléseim valóságok, akkor legjobb családom VII. 22-től
VIII. 25-ig lehordott 31.85 kg. mézet és épített 16.05 kg lépes
mézet, a kezdő és befejező napot a boxestér teljes szétszedése 
miatt munkanapnak nem számítom, 33 nap alatt, akkor ren
delkezésre áll egy adat augusztus hóból, igaz nagyon gyenge 
hordást biztosító, japánakác időszakban, amely augusztus hó, 
összehasonlitásul szolgálhat a hannoveri méhkutató állomás ván
dortanyáján, tehát valamivel jobb körülmények között levő 
esaládaival.

Lehordták tehát 31.85 kg. mézet és építettek 53 drb. keret-
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ben 16.05 kg. lépesmézet. Engedtessék meg nekem, hogy mint 
termelő én is megettem egy darab lépes mézet'. Kiszopogattam 
belőle lehetőleg teljesen a mézet és az igy adódott viaszt le
mértem. A viasz súlya 25 gramm volt. A kiszopogatás dacára 
leszámítok 1.50 gramm súlyú mézet, továbbá 2.50 gramm be
adott lépcsikot, termeltek tehát miéheim egy 28—32 dekáig vál
takozó súlyú keretben átlagosan 21 gramm viaszt. Fenti 33 
munkanap alatt termeltek tehát 1113 gramm viaszt. Már most, 
ha azt veszem, hogy 1000 gramm viasz előállításához kb. 10—14 
kg. méz szükséges, akkor 12 kg. fogyasztást véve alapul, mé- 
heim fenti 'viaszmennyiség előállításához elfogyasztottak 13.35 
kg. mézet. Augusztus hóban az etetett családok még eléggé 
fiasitanak. Egy százezer egyediből álló törzsnél a fiasitás e hó
ban még eléri a napi 1000 átlag petézést — összesen tehát 
33.000 sejtben szunnyadó életet etettek, amihez kb. 1500 gramm 
tiszta mézet fogyasztottak. És most elértünk a legkényesebb 
ponthoz, a méhcsalád munkaváltságdijához, amit a hannoveri 
méhészbarátunk havi átlagos 8 kg.-bán állapit meg. Már most 
ha a fentebb említett kilókat összegezzük akkor: 

feletettem — 31.85 kgr. mézet
begyűjtötték — 1.50 kgr. mézet a legjobb esetben
összes készlet 
építettek -  
viaszra — 
Dengg szerint

33.35 kgr. volt. Ezzel szemben 
1605 kgr. keretes lépesmézet
13.35 kgr. és munkaváltság címén lenne
8.— kgr. mézfogyasztás

összesen — 37.40 kgr. mézet kellett volna fogyasztani.
Tehát 4.05 kg. mézzel fogyasztottak kevesebbet vagy pe

dig lényegesen kevesebből izzadták a viaszt. A 4.05 kg. méz hol
léte mindenesetre arra mutat, hogy a méheknek repülőtevékeny
ségük kifejtéséhez, házőrzéshez, tőgyeléshez, stb., stb.-hez egy
általán nincsen szükségük 8 kg. tiszta mézre, sőt a legvadabb 
akácgyüjtéskor sem pazarolnak el 8 kg.-ot fiasitásra, erőpótlás
ra saját igényük kielégítésére. Augusztus hónapban már beállt 
a szárazság, a méhek rendkívül takarékosan bánnak minden 
gramm mézzel és az a méhész, aki pocsékolni látta már a mé- 
heket, 16.05 kg. boxest vettem ki ez tény. A 13.35 kg. méz
nek viasszá gyurási súlyán vitatkozhatunk, de ha levonom be
lőle a 4.05 kg-ot, hogy a Dengg által észlelt 8 kg. körülbelüli 
havi fogyasztásnak eleget tegyek, akkor ki meri állítani, hogy 
9.30 kg. mézből méheim 1113 gr. vagy talán még ennél is több 
viaszt izzadtak. De még veszedelmesebb az eredmény, ha a fo
nalat tovább fűzöm, akkor ugyanez a családom lehordott 

Vili. 26-tól IX 15-ig 14.30 kgr. mézet
IX. 16-tól XI. 1-ig 11.— kgr. mézet

ö < N Q 7 P Q P n

termeltek Vili. 26-tól IX 15-ig 
IX. 16-tól X-ig

összesen 45 drbot

25.30 kgr. mézet 
8.25 kgr. lépesmézet 
5.75 kgr. lépesmézet

14. — kgr. súlyban.
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ha most a viasz építésére elhasznált méz súlyát megkeresem, 
úgy termeltek összesen 45X21=945 gr. viaszt beszorozva 12 
kg. mézzel — elfogyasztottak 11.34 kg. mézet 

összesen tehát 25.34 kg.-ot.
Hol van most e hónapban a Dengg-féíe 8 kg.-mos havi fo

gyasztás.
Tény, hogy feletettem 25.30 kgr. mézet
legeslegjobb esetben behordtak 1.50 kgr. mézet
tehát az összes készlet volt 
Az is tény, hogy kivettem 
hozzáadva Dengg szerint a

26.80 kgr. méz 
14 kgr lépes mézet 
8 kgr. munkaváltságot

ez összesen lenne 22 kgr. méz.
Ezek szerint méheimnek átlag 45 gr. viaszt 4.80 kg. mézből 

kellett produkálniok. Ez már aztán teljesen határos a lehetet
lenséggel. Sőt, ha tovább megyek, határozottan kijelentem, 
hogy méheim itt a Wekerle-telepen talán, még egy fél kg. tiszta 
mézet sem hordtak be, tehát a helyzet még rosszabb.

Kétségtelen, hogy a legszerencsétlenebb ötlet a méhek, 
hordás vagy etetés ideje alatti viselkedését csak úgy egy ki
ragadott, mondjuk augusztus hónapban tanulmányozni és ab
ból következtetéseket levonni. Augusztus hó, ha kimerítő csa
padékot nem kap, száraz jellegű. Mihelyt a szárazság beáll, 
a méhek ösztönös tevékenysége azonnal alkalmazkodik — még 
akkor is, ha a lüktető életet etetéssel doppingoljuk — csökken
tik tehát a fiasitást, az építést és a mézkészleteket a fészekbe 
raktározzák. Az az állítás tehát, hogy az etetett méhek kevés 
lépet termeltek és amellet 8 kg.-ot fogyasztottak, mig a nem 
•etetettek 8 kg. felesleget adtak, abból adódik, hogy a nem ete
tettek munkája kizárólag a hordásra szorítkozott — teljes lép- 
készlete a kaptárban rendelkezésre állott, nem volt a feje felett 
levő üres tér miatt kényszerülve mindent a fészekbe préselni, 
mig az etetett törzsek az üres méztárban a munkát csak a köl
tőtér teljes megtömése után kezdték meg, addig bizony a moloh 
szépen elnyelte az adagolt és behordott mézek kilogrammjait. 
Tessék egy etetett és nem etetett törzs fészkét megbontani és 
világosság derül mindenre. Kiragadni tehát egy hónapot vagy 
akár kettőt és pontos számításokat végezni lehetetlenség. A le
hetőség határán belül csak a költőtér teljes beetetése után 
végezhető a pontos számítás, amely bizony még ekkor is tör
zsenként eléggé változó, de befolyásolják a hordási, fiasitást, 
építési tevékenységet — az évszak és az is, hogy a törzs 80 
vagy 120 ezer egyedből áll-e.

A természet szeszélyes időjárásaival, hol itt, hol ott tesz 
pontot a méhek állandó, fokozottabb tevékenységére, hiába ők 
a nagy mindenség gyermekei, akik nem egyszer tréfálják meg 
gondozójukat. Számításaim szerint 3.5—4.5 kg. tiszta mézmeny-
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nyiség között váltakozik az a súly, amit egy kiválóan erős 
törzs havonta létének fenntartására az erősebb munka időszaká
ban felél és 30—38 kg. között mozoghat az a tiszta mézmennyi
ség, amiből az egész évi szükséglete kielégítést talál. Már most 
a költőtér térfogatától függően helyeződik el a hasznosítható 
és az azon felül elraktározott felesleges méz. Ez az a mézmeny- 
nyiség, amely különös figyelmet érdemel az etetésnél, mert mig 
egy 42X29 cm. lépfeliileten ülő 10 keretet fedő törzs munkába 
állítása 25—35 kg. méz beetetését igényli, addig egy 8 kereten 
ülő már csak 15—25 kg.-ot helyez el. Egy 10 kereten ülő törzs 
elraktározott mézmennyisége, ha az etetés késő őszig történik, 
meghaladja a 40 kg.-ot is.

Fentiekből láthatjuk, hogy gazdaságosan és különösen ter
melés céljából etetni alapos megfontolást igényel. Nem vallom 
tehát azt, hogy egy közepes erősségű méhcsalád mézfogyasztása 
a munka időszakában havonta átlag 8 kg. lenne, nemkülönben 
azt sem, hogy hordás alatt az etetés a méheket a külső mun
kától — hordási lehetőségtől elvonja.

Kivonat Mauríce Maeterlínk 
„ A  méhek élete" című művéből

Irta : Pehartz Imre.
(Folytatás.)

Nem akarom az igazságot felcicomázni, mint ezt sokan 
tették, kik a méhekről írtak. Ne igyekezzünk az élet nagyságát 
bizonytalan dolgokban keresni. Nincs a világon szebb célkitűzés, 
lelket emelcbb ténykedés az igazságkeresésnél. A mi kis republi
kánus királyságunknál lépten-nyomon találkozunk ezzel.

A királyné szerepét és helyzetét összegezve, mondhatjuk, 
hogy ő a község megadással teljes szive, mig annak értelmét 
környezete képviseli. Ö az egyetlen uralkodója népének, de ki
rályi szolgáló is egyben a szerelem fogoly letéteményese és 
felelős szerve. Népe szolgálja és imádja, de sohasem feledke
zik meg arról, hogy nem személyének hódol, hanem annak a hi
vatásnak, melyet betölt, annak a gondviselésnek, melyet képvisel.

Hogy tökéletes áliamrendükben csorba ne essék, az egész 
család boldogságának és jogainak több mint felérő! lemond. A 
királyné búcsút mond a napvilágnak, a virágok kelyhének, a 
szabadságnak; a munkásnők a szerelemnek négy vagy öt évig 
tartó életnek és az anyaság minden örömeinek. Nem volna he
lyes azt állítani, hogy az akaratnak semmi része nincs ebben 
a lemondásban. Igaz, hogy a munkásnő nem változtathatja meg 
saját rendeltetését, de hatalmában van az összes bábokét, kik
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neki közvetve leányai. Gyakorlati tapasztalat minden méhész
társam előtt, hogy ha a kaptárból a királynét eltávolítjuk, min
den munkáslárva, ha királyi életrend szerint táplálják és helye
zik el királynévá változik és hasonlóképen minden királyi lárva 
munkásnővé alakulna át, ha megváltoztatnák táplálékát és sejt
jét megkisebbitenék. E csodás kiváltások mindennap előfordul
nak a kaptár aranyos árnyékában. Nem vaktában jönnek létre, 
hanem bölcsesség teremti vagy semmisiti meg őket, melynek 
egyenességével és mély komolyságával egyedül az ember tud 
visszaélni, oly mindig éber bölcsesség, mely épp úgy számon 
tartja azt, ami a községen kívül történik, mint azt, ami falai 
közt megy végbe. Ha a virágok egyszerre váratlan bőségben 
nyílnak, a domb vagy folyó partjai uj virágdíszt öltenek, ha a 
királyné öreg, vagy nem elég termékeny, ha a népség úgy el
szaporodik, hogy nem fér el a kaptár falai között, uj királyi 
sejtek keletkeznek, ugyanezek a sejtek megsemmisittetnek, ha 
az aratás nem üt be, vagy ha a kaptárt megnagyobbítjuk. Hol 
lakik ez a bölcsesség, mely úgy mérlegeli a jelent és a jövőt? 
Hol székel az a névtelen előrelátás, mely lemond és választ, mely 
fölemel és lealacsonyít, mely ezer és ezer munkásnőből királynét 
formálhatna s e helyett ezer és ezer anyát szüzességre kárhoz
tat? «A kaptár szeilemében« található fel; de a kaptár szellemét 
végre is hol keressük másutt, mint a munkásnők gyülekezeté
ben? Ugyancsak nehéz lenne oly emberi társulást találni, mely
nek tervezete bolygónk vágyainak ily jelentékeny részét felölel
né, demokráciát, melyben tökéletesebb, észszerűbb független
ség találkoznék teljesebb és megokoltabb alárendeltséggel. De 
olyat sem, melyben az áldozatok súlyosabbak és korlátlanabbak 
volnának. Ne higyjék, hogy én az áldozatokat annyira csodá
lom, mint eredményeiket. Nyilván kívánatos volna, hogy ezek 
az eredmények kevesebb szenvedések és kevesebb lemondás 
árán legyenek elérhetők. Emberi társadalmunkban sokkal ki
sebb lemondások árán lenne elérhető, levetkőzve a csúnya ön
zés köntöséből, megteremtve az észnek, a szeretetnek azt a 
harmóniáját, mely a szabad egyén életét a mindenség életével 
egységbe fűzi. Amint ez az elv elfogadásra talál, mert a föld
golyónk természeti kincsekben gazdag, ezzel nagyon megköze
lítjük a méhek tökéletes társadalmát, mert az övék előre néz, 
a mienk magunk közé tekint.

Méheink életének ez a magyarázata ugyancsak ellenkezik 
a miénkkel. Első tekintetre, mintha természetesebbnek látszanék, 
de vájjon nem abból az egyszerű okból-e, hogy egyszerűen 
mit sem magyaráz meg? Buffon, ki a méhekkel antipatiával vi
selkedik, a tudás legalacsonyabb fokára degradálja őket. Azt 
mondja, hogy kevesebb értelmük van mint a kutyának, ma
jomnak s a legtöbb állatnak, hogy kevesebb bennük a tanulé
konyság, a ragaszkodás, az érzőképesség, hogy látszólagos tu
dásuk, csak egyesült sokaságukból vállik ki. Az egyesülés sem
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mutat értelemre, mert nem erkölcsi célzat egyesítette őket, ha
nem saját beleegyezésük nélkül verődtek össze. Államuk tehát 
a természettől elrendelt társulás, mely minden ismerettől, min
den okoskodástól független.

A méhek életének ez a magyarázata nagy ellentétben áll az 
enyémmel. De valaki azt mondhatná, hogy mi közünk hozzá, 
hogy a méhek többé-kevésbbé értelmesek-e? Minek ily komo
lyan latolgatni egy szinte láthatatlan kis anyagparányt, mintha 
olyan fluidomról volna szó, melytől az emberiség sorsa f-ügg- 
Tulzás nélkül legyen mondva, azt hiszem, hogy érdeklődésünk, 
mellyel e kérdés iránt viseltetünk, nagyon is megbecsülendő. A 
mi emberi világunkon kívül találkozva az értelem valódi jeleivel, 
körülbelül az a megindulás vesz rajtunk erőt, mey Robinzont 
fogta el, midőn szigetének homoktalaján emberi lábnyomokat 
talált. Úgy érezzük, mintha nem volnánk annyira egyedül, mint 
hittük. Midőn a méhek értelméről magunknak számot adni pró
bálunk, voltakép a magunk lényegének legértékesebb alkotóré
szét tanulmányozzuk bennük, annak a rendkívüli anyagnak egy 
atómját, mely bárhol jelentkezzék, hatalmas erővel alakítja át 
a vak szükségességet, szervezi, szépíti, gyarapítja az életet 
s hathatós módon tartja vissza a halál csökönyös erejét s azt 
a vakon rohanó áradatot, mely majdnem minden léterőt örök 
öntudatlanságban görget magával. Nagy és egyszerű vonalakat 
látunk itt kicsinyben magunk előtt, melyeket a mi túlságosan 
nagyterjedelmü életkörünkben nincs oly jó alkalmunk nyomon 
követni. A szellem és anyag, a faj és az egyén, a fejlődés és 
az állandóság, a múlt és a jövő, az élet és a halál, oly szűk 
téren szorulnak itt össze, mely a tenyerünkön elfér, melyet az 
egy szempillantással áttekinthetünk .és magától tóiul elénk az a 
kérdés, vajon a testek súlya s az a hely, melyet az időben és 
térben elfoglalnak, módositja-e oly mértékben, mint hisszük, 
a természet titkos terveit, melyeket egyforma igyekezettel ki
sértünk meg ellesni a kaptár néhány nap alatt századot átélő 
kicsiny históriájában, mint az emberek nagy történetében, kik
nek három nemzedéke hosszú század határait túllépi.

Bárki bármit is mondjon, maradjunk a mi föltevésünknél, 
mely összekapcsol elménkben bizonyos tényeket, melyek a való
ságban nyilván kapcsolatban állnak. A tények érvekkel való 
bizonyítására ismét visszatérünk a kaptárba. A méhek királynő
jükben sokkal inkább imádják fajuk végtelen jövőjét, mint 
magát királynéjukat. A méhek éppen nem érzelgők és ha egyi
kük a munkából oly súlyosan megsebezve tér vissza, hogy nem 
várhatnak tőle semmiféle szolgálatot, irgalmatlanul elkergetik. 
Azt sem lehet mondani, hogy teljesen képtelenek bizonyos sze
mélyes ragaszkodásra anyjuk iránt, kit valamennyiök közt fel
ismernek. Még akkor is, ha öreg nyomorék, vagy béna. A kapu 
őrei sohasem fogják megengedni, valamely ismeretlen király
nénak, bármilyen szépnek, fiatalnak, termékenynek lássák is,



1933. július -a u g . MÉHÉSZETÜNK 159

hogy a kaptárba behatoljon. Midőn királynőjük meddővé vált, 
helyettesítése céljából bizonyos számú királyi hercegnőt nevel
nek. De mit csinálnak az öreg uralkodónővel? Ezt nem tudjuk 
pontosan, azonban néha megesett, hogy a méhész a lépeken ha
talmas fiatal királynét talált, amíg a régi úrnő ott gubbaszt a 
kaptár mélyénél, valamely sötét zugban, lesoványodva, megbé
nultam Ugylátszik ebben az esetben végesvégig gondoskodnak 
megvédéséről az erősebb vetélytárs gyűlöletével szemben, ki 
folyton életére tör; mert a királynők egymás iránt legyőzhetet
len gyűlölködést táplálnak elannyira, hogy mihelyt kettő talál
kozik egyazon fedél alatt rögtön egymásra rontanak. Hajlandó 
volna az ember azt hinni, hogy föntebbi esetben valamelyes 
szerény békés menedékhelyet biztosítottak az idősebbik király
né számára, hogy ott a város egy távolabbi zugában tölthesse 
hátralevő napjait. Itt ismét egyikével állunk szembe a viaszki
rályság ezer rejtvényének s megint eggyel több alkalmunk van 
megállapítani, hogy a méhek állambölcsessége és szokásai ko
rántsem végzetesek és korlátoltak s hogy számos sokkal bo- 
nyolódottabb indító oknak engedelmeskednek, mint azok, me
lyeket ismerni vélünk.

(Folytatása következik.)

A m é z  kezelése és a 
méz mintavételre vonatkozó tudnivalók

Irta: Stitz János dr.
A méz útja a termelőtől a fogyasztóig sokszor elég hossza

dalmas s ezért fontos, hogy — kivált ha külföldre is kerül, ami
kor annak jó mivolta a nemzeti becsület kérdése is, — minden 
tényező, a termelő, az exportőr, a nagy- és kiskereskedő a mé
zet kifogástalanul kezelje.

Elsősorban a termelő méhésznek kell szakképzettnek lennie. 
Közforgalomba nem hozhat olyan mézet, amelyet a méhek még 
nem fedeleztek le, vagyis a pergetésre kerülő méznek teljesen 
érettnek kell lennie. Semmi körülmény között sem szabad a 
pergetőbe ólyan lépnek kerülnie, amelyben fiasitás van, de még- 
kevésbbé szabad ilyen lépet más feldolgozási módon kezelni. Ha 
ilyen könnyen bomló állati maradványokat tartalmaz a méz, az 
teljesen megrontja annak jó tulajdonságait és könnyen erjedés
nek indul. Külső tulajdonságait hátrányosan befolyásolja a méz
nek az is, ha sok a viasztörmelék és a virágpor. Ezért a mézet 
szűrni és deríteni kell.

Ha hig folyós és kisebb mennyiségű pergetett mézről van 
szó, akkor legcélszerűbb, ha a pergetobőkkikerülő mézet azon-
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nal szűrővel szűrjük s így belekerült viasztörmeléktől azonnal 
megszabadítjuk. A méz ugyanis a pergetéskor a legfolyéko
nyabb (a legkevésbbé viaszkozus) s ilyenkor a szűrés a legké
nyelmesebb. Ha nagyobb mennyiségű méz kerül pergetésre, ak
kor a mézet letakarható fakádakba vagy hordókba gyűjtve szá
raz, meleg helyiségben állni hagyjuk, amikor a mézbe került 
viasztörmelék és szennyeződés nagyrésze felszáll a méz felszí
nére. A felül összegyűlt habot kanállal lemerjük s ezután szűr
jük a mézet. Ha a szűrendő méz nem eléggé folyékony, akkor 
megfelelő tartány'ba, meleg vízbe tesszük s folytonos keverés 
közben hőmérővel ellenőrizzük a méz hőfokát, hogy az a 45 C 
fokot meg ne haladja. Ha ugyanis a mézet bizonyos időn túl 45 
C fok fölé hevítjük, akkor a méz legértékesebb alkotórészei — 
az enzvmek — tönkremennek s mézünk kiváló táp- és élvezeti 
szerbői, cukoroldattá fokozódik le. A túllhevitésnek ezen felül 
még a finom izét, illatát és zamatát képező anyagok is áldoza
tul esnek.

A pergetés és szűrés következtében igen sok légbuborék 
kerül a mézbe, ami a mézet zavarossá teszi, azonban kádba, 
hordóba, vagy tartányban tárolva hosszabb-rövidebb idő alatt, 
mint hab a méz felszínére kerül, s onnét kanállal könnyen le
szedhető.

Lényeges az is, milyen tartányban tároljuk a mézet. Leg
megfelelőbb kisebb mennyiség esetén — az üveg, amit a méz
ben levő savak nem támadnak meg. Kő- és cserépkorsók, ha 
nincsenek szinültig megtöltve, alkalmazhatók, — igy tárolták á 
mézet az ókor népei is — azonban bennük a méz kezelése a kris
tályosodás folytán nehézkes. Fémedényekben, amelyek belül 
nem zománcozottak, a méz hosszabb idő múltán corrosiot okoz
hat, ezért csak olyan fémedényt szabad használni, ami az egész
ségre ártalmatlan. Ilyen az ónbevonatú fémedény, vagy alumi- 
niumedény. A tartányok tisztán és szárazon tartása rendkívül 
fontos. Használat előtt forró szódaoldattal kell kikefélni, ez
után forró vízzel kiöblítjük, majd az edényt felforditva kicsur
gatjuk s ha száraznak látszik, még száraz, tiszta ruhával kitö
röljük s ha a teljes szárazságáról meggyőződtünk, akkor fede
lével elzárva száraz helyen tartjuk.

Ha a mézet az előbb leirt módon kezelt tartányokba tölt
jük, akkor az áttöltésnél ismét levegőt nyel a méz el. A tartányt 
nem töltjük meg szinültig mézzel, hanem két ujjnyi helyet ha
gyunk a fedő és a méz felszíne között. A megtöltött tartányt 
pergament papirossal szorosan elzárjuk, hogy külső szennyezés 
ne kerülhessen a mézbe. A mézben elnyelt levegő légbuborékok 
alakjában felszáll a felszínre s akkor tiszta, forró vízzel lefor
rázott fakanállal az összegyülemlett habot lekanalazzuk a méz 
tetejéről. Ezután zárjuk le véglegesen a tartány fedelét.

Nagyon kell arra ügyelnünk, hogy megfelelő helyiségben 
kezeljük és tároljuk a mézet. Mindkét helyiségnek száraznak,
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teljesen szagmentesnek, szellősnek és tisztának kell iennie. A 
tároló helyiség ezenkívül hűvös, de fagymentes legyen. Pince 
méz tárolására nem alkalmas. A méz ugyanis erősen nedvszívó 
és minden szagot könnyen felvesz. Nem szabad hosszú ideig erős 
napfénynek kitenni. Hosszú tároláskor, főleg, ha nincsen töké
letesen elzárva, vizet szivlhat a méz magába s könnyen erjedés
nek indul. Ezért fontos az elzárás és a száraz helyiség. De állás 
közbe* a méz kristályosodásnak indul s lassanként megindul az 
a folyamat, hogy az alsó, középső és felső rétegek kémiai össze
tételének arányai megváltoznak. Ezért a méz használatba vétel
kor száraz, tiszta fadoronggal vagy kanállal alaposan összeke
verendő.

Fogyasztóközönségünk, szemben például a német és angol 
fogyasztó Ízlésével a hig, átlátszó mézet kedveli. Kereskedőink 
ezen igény kielégítésénél követik el sokszor a legnagyobb ke
zelési hibát — amennyiben a mézesüvegeket vagy tartányt egy
szerűen a kályhára teszik és felolvasztják a kristályokat. Ezzel 
az előbb leirt módon majdnem értéktelenné1 teszik a mézet, 
amit egyébként a megjelenő uj mézrendelet a törvény szigorá
val fog büntetni. A méz elfolvósitásának tehát szigorúan a fent 
ieirt módon, vizet tartalmazó edényben, melynek vize az 50 C 
fokot meg nem haladja, kell történnie.

A méz .előbb leirt tulajdonságainál fogva mintavételnél is 
olyan módon kell eljárnunk, hogy azt a mintavételkor jól elke
verjük és csak azután töltjük meg a negyedkilogrammos minta
üveget, ha plédig a méz nagyon szilárd, akkor különböző réte
gekből kell egy-egy kanállal venni és azt a mintaüvegben össze
keverni.

Jegyzetek a gyümölcs-mézbor készítéséhez.
A mai viszonyok közt, midőn jó termés esetén alig lehet a 

mézet még alacsony áron is eladni, a méhész legokosabban te
szi, ha mézéből annyit használ fel saját háztartásában, amennyit 
csak tud, sütemények, befőttek, izek, mézecet, mézsör és méz
borokra.

Engem mint férfit, természetesen csak a borok készítése 
érdekelt, de — sajnos — az olvasott utasítások és receptek hiá
nyosak voltak, hogy bizony jó sok mézem veszett emiatt kárba 
s mézborom egyszer megecetesedett, egy másik alkalommal pe
dig megpenészesedett, mig a lényegét kihámozni sikerült.

Hogy méhésztársaimat a károsodásoktól megóvjam, az ol
vasottak és tapasztaltak alapján rávilágítok a gyümölcs-mézbor- 
készités alapelveire és lényegére.

A sikernek — lehet mondani — szinte egyetlen feltétele a 
légmentes elzárás, mert a borerjedés önérési folyamat. Hogy
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ezt kézzelfoghatóan megértessem, utalok egy szép sárga, édes 
és illatos téli vajkörte esetére: Midőn szeptember végén, vagy 
október elején a téli vajkörtét a fáról leszedik, az kőkemény, 
sőt zöld, durva felületű és szagtalan. Ha 4—5 héttel késeibb meg
nézzük, látjuk, hogy színe sokkal világosabb zöld és felülete si
mává vált, de még mindig kemény és szagtalan. Ismét 4—5 hét
tel később színe sárga lett, felülete csúszósán sima, megszagol
va kellemes illatú, belseje pedig puha, vajszerü, szagos és édes. 
Azonban ha azt ekkor meg nem esszük, további 4—5 hét múlva 
színe fakó palaszürkéssé válik, kellemes illata is eltűnik, bele
harapva pedig ize és szaga korszerű, sőt további 4—5 hét múl
va látjuk, hogy körténk szétpukkadott, belseje részben szétfolyt, 
ecetszagú és még később teljesen penészessé válik.

Ezt a folyamatot a körtével más és más gombafélék végez
ték és a folyamat a körte belsejéből, a magházból indult ki, 
ahová pedig levegői nem juthat, mert azt a külső levegőtől 
2—3—4 cm. vastag, tömör réteg zárja el és a,levegővel csak ak
kor jut érintkezésbe a körte belseje, midőn azt a belső erjedési 
folyamat közben felszabadult illő (étherikus) olajok és a fejlesz
tett nagymennyiségű szénsav szétpukkasztották: akkor azonban 
már uralomra jutottak az ecetképző, majd később a penészgoim- 
bák. A legelső gombaféle tehát légmentesen elzárt helyen dol
gozott; a két utóbbi gombaféle pedig a külső szabad levegőn.

A téli vajkörte esete mutatja meg tehát nekünk a gyü- 
mölcs-mézborkészités helyes módját, vagyis annak a szükségét, 
hogy abban az erjedési folyamatot légmentesen elzárva kell 
megindítani; ezt pedig oly módon eszközöljük, hogy az üvegbe 
vagy hordóba légmentesen beleverünk egy oly dugót, amelybe 
bele van erősítve egy kotyogó vagy kétszeresen meghajlított 
üvegcső, amit a dugónál parafin- vagy stearingyertyával körül
ragasztunk, a cső másik végét pedig belengedjük egy vízzel telt 
pohárba. Az edényt az olvasott recept szerint készített must
tal lehetőfleg telitöltjük, vagyis csak annyi üres helyet hagyunk 
benne, amennyi szükséges az erjedés folyamán képződött hab 
és salak körforgásához. Ezen szabad tér gyümölcsönként más 
és más köbtartalmú; ezt a gyakorlat szabja meg. Tiz; liter ürtar- 
talmú üvegben az egyik gyümölcsnél elegendő 2 dl., de van 
olyan is, amely 1/2-tői 1 liter szabad teret igényel.

Ha az erjedés már megindult, -— ami rendszerint a 4. vagy
5. napon áll be — úgy az elromlás veszélye megszűnt. Az erje
dés ugyanis abból áll, hogy a gyümölcsök (szőlő, ribizli, berke
nye, csipkebogyó, fekete szeder stb.) belsejében lévői erjesztő 
gombák a gyümölcs és méz cukrát felbontják alkoholra és szén
savra; már pedig a szénsav nehezebb a külső' levegőnél, ez kitöl
ti az üres teret, a szénsavban pedig élő szervezet — adott ese
tünkben az ecetgomba és a penészgomba — meg nem marad, 
abban elpusztul.

A kotyogóra vagy üvegcsőre viszont azért van szükség,
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hogy azon keresztül a nagy mennyiségben képződő fölös szén
sav a vizen keresztül a nagy feszültség folytán eltávozhassék; 
viszont a pohár vizén keresztül a külső levegő be nem hatolhat 
a musthozj

Egy második nagyon lényeges kelléke a sikernek az abszo
lút tisztaság, de nem oly értelemben, ahogyan azt a hétközna
pi életben értelmezzük, hanem biológiai szempontból, t. i. az 
még nem elegendő, hogy az edényt (üveget, hordót stbj) és a 
gyümölcsöt lemossuk, hanem ezeket mentesíteni kell a kárté
kony mikroorganizmusoktól is. Ezt oly módon érjük el, hogy a 
gyümölcsbogyók közül kiválasztjuk és eldobjuk a rothadt, pe
nészes, beszáradt stb., vagyis a gyanús szemeket, az épeket pe
dig először hideg vízzel lemossuk, azután pedig beledobjuk egy 
ép zománcu edénybe, amelyben a keverési recept szerinti rneny- 
nyiségü vizet forraljuk és akkor dobjuk be, midőin a viz a leg
erősebben buzog (sőt 1—2 percig még a tűzön hagyjuk), utána 
pedig rögtön, pontosan záró fedővel letakarjuk és 2—3 réteg 
vászonnal erősen körülkötjük, hogy a felszálló forró gőz még 
az edény levegőjében lévő úgynevezett vad mikroorganizmuso
kat is megsemmisítse.

Időszerű dolgok*
A fo;yó évi akácvirágzást két szóval el lehet intézni: nem

sikerült. A bödönökre nem került a sor, a pergetőket kötik to
vább a pókok.

Az egész április hónap hideg, szeles volt. A méhek nem fej
lődtek kielégítően, kijáró népüket gyakran elvesztették. Akác
virág kevés mutatkozott. Utólag kiderült: nem lett volna kevés, 
csak az időjárás nem volt séhogysem megfelelő. A mérleges 
kaptárak 4—7 kg. súlyemelkedést mutattak. Máskor egv nap 
alatt több szokott ennél lenni.

A rajzás egyenetlen. Egyik méhésztárs arról panaszkodott, 
hogy nagy méhállományától összesen egy rajt kapott. Ezzel tel
jesen ellentétes hirt is kaptam, volt méhész, aki negyed rajokat 
(többes számban: rajokat) kapott! A rajok általában hihetetle
nül kicsinyek!

A silány kilátásokra való tekintettel a Galántán levő 19 
méhcsaládommal elvándoroltam egy 55 holdas baltacím táblára. 
Az eredmény 4.30 kg. súlyemelkedés baltacímből, 5.70 kg. akác
ból. A vándorlási költség bizony nem térült meg. De több tanul
sággal lettem gazdagabb. Ezeket majd alkalmilag elmondom.
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Most csak egvet említek meg. A Balogh-kaptár a vándorlásnál 
is alaposan kiállotta a tűzpróbát. A 19 kaptárt — egy segítség
gel — 1 ói a alatt szállításra kész állapotba hoztam. Most láttam 
csak valójában, hogy milyen igazam volt, mikor minden rendel
kezésre álló eszközzel küzdöttem — mondhatnám sikertelenül 
- a rakodó kaptár megpofozása ellen. Bűn volt, tudatlanság' 

\ óit ezeket a kaptárakat oszlopok közé rakni. Dilettáns kezek 
munkája volt, mely a rakodó kaptárt eredeti mivoltából kifor
gatta, használhatóságát bénította. De a méhésznek nem mindig 
kei! az egyszerű, a használható. Nappal szék, éjjel ágy. Ilyen le
gyen a kaptár is. Minél komplikáltabb és drágább. No majd er
ről is beszélünk még!

A «Pesti Napló«-ból olvasom, hogy Magyarországon sincs 
termés. Egy azonban megmarad, a hitünk és reménységünk. 
Voltak már máskor is rossz méhészévek. Azokat is átéltük. És 
ez az év mérlege sincs még lezárva. Még a tisztes fii mindent 
pótolhat. De ha nem igy lenne is, akkor sem szabad csügged
nünk. Bele kell abba is törődnünk, hogy a méhektől nem min
dig kapnunk kell, de néha adnunk is kell!

ifi

Lapunk legutóbbi számában Szmrtnik János űr a felsőkijá
ró ellen ir. Állításait kézből megkontrázom. A felsőkijáró a ha
ladó méhészet legkiválóbb vívmánya. Állításai egytől egvig té
vesek. Összehasonlításai helytelenek. Nem lehet kiskeretes és 
nagykeretes kaptár között párhuzamot vonni. Vagy nagy, vagy 
kiskeretes kaptárral kísérletezem felső és alsó kijáróval és mind
egyiket mérlegre állítom. És egy és ugyanazon évben!

Az öblös kijáró nemcsak nem hátrányos, de előny. A leszű
kített kijáró, — akár felső, akár alsó — káros, penész'és lucsok 
jár a nyomában. A felső kijáró ügye teljesen tisztázva van. Pol
gárjogot nyert. Sok tinta elfogyott ezért, de nem eredményte
lenül. Azt hiszem, ezek a viták ismeretesek is a méhésztársak 
előtt. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, csupán a kezdők 
érdekében akadtam meg ezeken a mindenképpen téves fejtege-

MÜLÉP GARANTÁLT MÉHVIASZBÓL kg-ja 23 Ke. Viaszt 
10% levonás és kg-ként 4 korona munkadij ellenében veszek át. 
Áprilisi rendeléseket 21.60 Kc-val számoljuk — KEMÉNY IST
VÁN méhészete Bajka p. Dolny Várad.
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téseken, mert nem lehet célunk az, hogy hátrafelé haladjunk. 
Kívánatra trmészetesen hajlandó vagyok Szmrtnik barátom min
den sorát gyakorlati kísérleteim felhasználásával és tudományos 
érvekkel bármikor megcáfolni.

ífc :{c ifi

Az Archív für Bienenkunde legutóbbi számában U. Bau- 
doux kísérleteiről számol be. (Ruc'her-école experimental de 
Tervueren — les Bruxelles, Orchid Cottage.) A kísérlet tárgya: 
nagyobb méhek kitenyésztése, amit nagyobb méretű mülépek 
beadása utján tényleg elért. Ez a kísérlet nem új. Körülbelül két 
évtizeddel ezelőtt olvastam ilyesmit a Párisban megjelenő Api- 
culteurben. Úgy rémlik előttem, akkor sem volt semmi gyakor
lati haszna Ma sem tudok ilyet kiolvasni a beszámolóból. Mert 
először is a méhek — magukra* hagyva —- a cikk szerint is már 
a harmadik generációnál teljesen visszafejlődnek. De nem ez a 
lényeg: többet tudnak-e ezek a nagy méhek gyűjteni vagy nem. 
Mert engem, gyakorlati méhészt ez érdekel. Erről azonban sem
mi sincs írva a beszámolóban. Sokkal helyesebb nyomon jár 
Orösi Pál Zoltán, aki mint azt a Méhészetből látjuk, — a méhek 
szipjáí tanulmányozza és a hosszabb szipú méheket szeretné ki
tenyészteni

A soha meg nem nyugodó emberi elme folyton kutat és se
hol sincs talán annyi próbálgatás, mint a fajtenyésztés körül. De 
talán itt botlunk a legtöbbet is. Balogh.

—  Pezsgői teljesen érett mézborból | 
is készíthetünk. Minden liter mézbor- j 
hoz tegyünk 15 gramm porrátörött 
kandicukrot és 3 gramm borkősavat. 
Ha a mézbor nem elég erős, egy ka
nálnyi jobbfajta konyakot is önthe
tünk hozzá. Az igy elkészített méz
bort 10—14 nap múlva pezsgös üve
gekbe fejtjük le. (A legjobbak erre a 
célra azok a pezsgős üvegek, ame
lyekben röviddel azelőtt pezsgő volt). 
Az üvegeket azonban nem szabad 
egészen megtöltenünk, hanem 2—3 
ujjnyival kevesebbet öntünk azokba. 
Az igy megtöltött palackokat egyen
ként vegyük kézbe és 3 gramm szó

dabikarbónát tegyünk hozzá. Mihelyt 
egy üveggel elkészült, azonnal üssük 
bele a dugót és dróttal jó erősen 
kössük le. A lekötött üvegeket hűvös 
pincében homok közé rakjuk, vízszin
tes irányba fektetjük és pedig úgy, 
hogy .az üveg nyaka 3—4 ujjnyival 
magasabban legyen. .Ajánlatos ia 
pezsgőkészítés alatt az üveget jég 
közé ágyaim, hogy a hideg a szénsa
vat rövid időre lekösse. A munkának 
egyébként is gyorsan kell mennie, 
mert a lassú töltögetés és lekötözés 
közben sok szénsav szabadul föl, ami 
•a pezsgő rovására megy.
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E gye sü le ti é le i________ |j§

— Podkarpatszká Rusz méhész 
egyesületeinek Országos Központja
Uáhorodon közgyűlést tartott az 
alább! meghívó alapján, melyről a 
legközelebbi számunkban hozzuk a 
referádiát: Meghívó a podkarpatszká- 
rusá méhész egyesületek Országos 
Központjának 1933 évi jún. hó 29-én 
csütörtökön délelőtt 10 órakor Uzho- 
rodon a Sodomka étteremben, Zugó 
ucca, tartandó évi rendes küldöttköz
gyűlésére. Tárgysorozat: 1. Megnyi
tó. 2. A legutóbbi közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése.
3. A tisztviselők u. m. a titkár, a 
pénztárnok és áz ellenőrök jelentései.
4. A költségvetés az 1933. évre. 5. El
lenőrök megválasztása. 6. Javaslat a 
PRMEOK működési rendjére. 7. Indít
ványok. Indítványok a közgyűlés 
előtt az elnöknek adandók át. Dél
után Dr. Schönfeld egyetemi tanár 
méhésztársunk, a dőli állami méhé
szeti intézet igazgatója előadást tart 
Podkarpatszká Rusz legidőszerűbb 
méhészeti kérdéseiről: a) A méhek
betegségeiről; b) Méhészeti szakta
nítók. — Kiesül Henrik, s. k. elnök, 
Kalász Andor s. k., titkár.

— PODKARPATSZKÁ RUSZ MÉ
HÉSZ EGYESÜLETEINEK ORSZÁ
GOS KÖZPONTJA UZHORODON. 
Podkarpatszká Rusz méhész egyesü
letei Országos központjának 1932. évi 
működése. 1. Ti t k á r i  j e l e n t é s .
A podkarpatszká-ruszi méhészek az 
1932. évet joggal nevezhetik Podkar
patszká Rusz méhész szervezetének 
szervezési és átszervezési évének. A 
méhészeti szervezetünk fejlődésének 
biztosítása és létfeltételeinek megte
remtése után hozzáláttunk a megkez
dje tt mii befejezéséihez.

Az évet gyásszal kezdtük: 1932. év 
februárjának közepén meghalt Dole- 
zal Lajos a morvaországi testvér 
szervezet «protektora« (védnöke). 
Dolezal halálával szervezetünk őszin
te barátot veszített: Részvétünket a 
testvér Orsz. Központja 1932. ILI. 
13-án ünnepelte fennállásának 60. év
fordulóját. A jubileumi közgyűlésen 
csak lelkileg voltunk jelen; jókíván
ságainkat táviratilag juttattuk kife
jezésre. E közgyűlésen a Szövetség 
elnöke Dr. Schönfeld egyetemi tanár

és Jaksny szaktanító és méhészeti 
Író méhésatársainknak ünnepi formá
ban adta át Országos szervezetünk 
tiszteletbeli tagságának gyönyörű ok
leveleit.

1932. Vili. elején Jaks Vencel ny. 
szaktanító, méhészeti iró, szerveze
tünk tiszteletbeli tagja megélte 70.-ik 
születésnapját, mely alkalommal táv
iratilag gratuláltunk neki.

1932. Vili. 14-én Kiesül és Kalász 
titkár vendégként részt vettek a szlo- 
venszkói testvérszervezet közgyűlé
sén Pozsonyban, mely alkalmat fel
használták, hogy a szloivenszkói mé
hészek vezetőivel a régi baráti vi
szonyt felújítsák, kimélyitsék és 
újabb baráti összeköttetést létesítse
nek. A szlovensz'kói méhész egyesü
letek Országos Központja méhtele- 
pének (paseka) 1932. Vili. 15-én Krá- 
lová pri Senei-n végbement ünnepé
lyes megnyitásán szervezetünk kép
viselői közlekedési okokból meg nem 
jelenhettek; meg nem jelenhetésüket 
kimentették és a testvér szervezetet 
táviratilag üdvözölték. A vonatkozó 
átirat ?. Slovensky Víelár 1932. évi 9. 
számában szóról szóra le lett kö
zölve.

Podkarpatszká Rusz méhész egye
sületeinek Országos Központjának 
választmánya takarékossági indokok
ból az év folyamán csak egy gyűlést 
tartott, még pedig 1932. Vili. 28-án 
délelőtt Ungváron; ugyanaznap dél
után volt ugyancsak Ungváron az 
Országos Központunk kebeléibe tar
tozó podkarpatszká ruszi méhész 
egyesületek küldötteinek az évi ren
des közgyűlése. Az 1932. év folyamán 
szervezetünk Országos központjának 
elnöksége 6 ülést tartott, az egyes 
szakosztályok pedig szükség szerint 
tanácskoztak. A folyó ügyek zavar
talan elintézhetésének biztosítására 
az elnök a titkárral és a pénztár- 
noikkal állandó összekötteésben állt.

Központunk megbízásából az ung
vári méhész egyesület 1932. XI. 21.— 
23-án az egyesületi tagok feleségei és 
leányai részére megrendezte Podikar- 
paitszká Rusziban az első mézessüte- 
mény tanfolyamot. E tanfolyam ta
nulságai alapján lesznek megrendez
ve a további tanfolyamok nem tagok 
részére is azért, hogy a mézessütte- 
mények sütése kedveltté legyen s mi
nél jobban növekedjen a rnézf o gyász- 
tás.
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A mézessütemény tanfolyam részt
vevőinek munkáiból 1932 XI. 27-én 
megrendezett igen szép kiállítás nem
csak a kiállítók művészi érzékét és 
gazdasszonyj ügyességét bizonyítot
ta, hanem azt is igazolta, hogy a mé
zessütemény tanfolyamok rendezése 
szükséges, mert a háztartások méz
fogyasztását jelentékenyen előmoz
dítják.

A mézessütemény tanfolyamok 
megrendezésének előmozdítására Köz
pontunk a kebelébe tartozó mé
hész egyesületeknek 10 Ke segélyt 
nyújt személyenkint a tanfolyamot 
elvégzők száma szerint.

1932. XII. 17-én Fiala Lajosnak a 
íajanyatenyésztés és a fajherenevelés 
morvaországi megalapítójának gratu
láltunk a 70. születésnapjára.

Az Országos Méhész Egyesület 
a 1 a p s z alb ál yai n ak megvá lt őzt a t á sava 1 
szükségessé vált a méhészkörök alap
szabályainak megváltoztatása és a 
mébészegyesületek alapszabályainak 
módosítása, úgyszintén a méhész- 
egyesületek Országos Központja mű
ködési rendjének kidolgozása. Az 
alapszabályok kívánt módosítását mé
hészköreink, egyesületeink többsége 
már az 1932. év folyamán megcsinál
ta, s a többi előreláthatólag az 1933. 
óv folyamán fogja eszközölni, miután 
az 1934. évben már egységes alapsza
bályok szerint egyöntetűen fogunk 
dolgozni Podkarpatszká Rusz méhé
szetének fejlesztése érdekében. A 
működési rendet Klestil méhésztár- 
sunk már ki is dolgozta. Letárgya- 
lása és jóváhagyása a közeli jövő 
ügye.

Központunk erősen növekvő ügy
vitelét igen megnehezíti egyes mé
hész egyesületek vezetőinek tájéko
zatlansága. Meg kell állapítanunk, 
hogy vannak olyan méhész egyesüle
teink is, hogy még a körleveleink 
sem vétetnek figyelembe. Sőt akad 
olyan eset is, hogy a méhész egye
sület az összes jogok gyakorlásának, 
a szervezett méhészek összes kedvez
ményeinek igénybevételének, de a 
kötelességek nem teljesítése szándé
kával lett megalakítva, örvendetes 
azonban az, hogy az egyesületek 
többsége lelkiismeretesen az alapsza
bályok és az Országos Központunk 
utasításai szerint dolgozik. Egyes 
egyesületeink mintaszerűen dolgoz
nak és ha minden egyesületünk úgy

működne, mint ahogy működnek az 
ungvárin kivü! az eszenyei, karneni- 
cai, munkácsi és más méhész egye
sületek, szükségtelen volna a sürge
tés, nem volna félreértés, nem volna 
panaszra ok és főleg: nem volna
hiábavaló munka.

Szervezetünk a gazdasági krízis el
lenére is fejlődőben van. Az 1932. év 

I folyamán Cerny Ardov, Kobyleoká 
Pofana, Kolocova, Nemecká Mokra,

I Slatinské Doly és Tiszaujlak szék
hellyel alakultak uj méhészegyesüle
tek. Az Antalovce és a Sinovír szék
hellyel báró méhészegyesületeket 
szervezetünk országos választmánya 
megszüntette. Központunknak 1932. 
XII. 31-én 38 (34) méhészegyesületben 
1277, a Központban 4 alapító és 5 
tiszteletbeli, vagyis összesen 1286 
(1232) tagja volt. Gyarapodás: 4 mé
hész egyesület és 54* tag.

Hivatalos lapjaink a Néplap, Niva 
és a Vcela Moravská voltak. Niva a 
nyár folyamán megszűnt. A Néplap 
helyett elfogadva a havonként meg
jelenő Méhészetünk. A hivatalos la
pokban megjelenő közleményekért a 
szerkesztők felelősek, azért szüksé
ges, hogy a méhészegyesületek köz
leményeiket szervezetünk szerkesztői 
utján küldjék a hivatalos lapjaink
nak. Központunk a szerkesztők és az 
általuk láttamozott cikkek szerzőit 
honorálja.

Szervezetünk tagjai nincsenek kö
telezve a hivatalos lapok előfizetésé
re, hanem teszésük szerint azt a szak
lapot járatják, amelyiket akarják. 
1932-ben rendelve volt 156 (197) pél
dány Vcela Moravská, 91 (118) pél
dány íesky Vcelár, 40 (65) példány 
Niva, 21 (11) Slovensky Vcelár, 160 
(204) példány Néplap, 33 (58) példány 
Méhészetünk, 18 (15) Dér Deutsche 
Imker, összesen 519 (668) laip.

A kedvezőtlen' gazdasági viszonyok 
ellenére nem vagyunk megelégedve 
a megrendelt lapok számával; min
den öntudatos méhész kötelessége 
megrendelni legalább a hivatalos la
pot. Lehetetlen állapot az, hogy le
gyen egyesület, mely meg nem ren
deli, melyben nem olvassák egyetlen 
hivatalos lapunkat sem. így kárt 
szenved nemcsak az egyén, hanem 
az egyesület, sőt az egész méhészeti 
szervezet is. Központunk közlemé
nyeit most már hivatalos lapjainkban 
kell eszközölnünk, azért szükséges, 
hogy ne legyen egyesület hivatalos
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méhészeti lap és a csehországi Or- 
száigos központ naptára nélkül.

Cseh szerkesztőnk Klest.il méhész
társ, magyar szerkesztőnk Kalász mé- 
hésztárs1.

A Vcelárske Rozhledy havi méhé
szeti lap szerkesztését magára vállal- I 
ta a Szövetség, mely az összes Or
szágos központok képviselőiből egy | 
méhészeti bizottságot nevezett ki. E 
bizottságba javaslatunkra Kára Fe
renc méhésztárs, méhészeti tanító lett 
kinevezve.

Azért, mert tekintettel a kisszámú 
rendelőre (lásd a Niva megrendelt, 
de nagyobbrészt meg nem fizetett 
példányszámát), lehetetlen feladat ré
szünkre egy orosz méhészeti szakla
pot kiadni, sikerült a ruszin méhész- 
nyilvánosságot avval megnyugtat
nunk, hogy a Szövetséget megnyer
tük egy orosz méhészeti kézikönyv 
kiadására, most már csak a szerző, 
Kovács József méhész társunk felada
ta beterjeszteni a könyv kéziratát, 
melyre a ruszin méhészeknek égető 
szükségük van és amit türelmetlenül 
várnak.

A méhészeti biztosítás ugyancsak 
gazdasági okokból nálunk nem köte
lező. A rendes méhészek azonban biz
tosítják méheiiket. Résen kell lenni, 
hogy a szenvedett kár késedelmes 
bejelentése miatt a biztosító intézet 
ne csinálhasson nehézségeket a kár 
kifizetésénél. Az 1932. évben a biz
tosított összeg 695.500 Kc-t tett ki.

Központunk méhész egyesületeink 
tagjai részére a Szövetség utján 
74.400 (72.600) kg. adómentes cukrot 
kapott a méhek őszi etetésére. A cu
kor elosztása és felhasználása szigo
rúan a pénzügyminisztérium vonatkozó 
előírásai és rendelkezései szerint 
ment végbe. (Csak egy méhészegye
sület ünk egy tagja nem tartotta be 
az előírásokat, minekfolytán egyszer 
s mindenkorra ki lett zárva a méhé
szeti szervezetből.)

Podkarpatszká Ruszban .a1 növekvő 
méhetetési cukorszükséglet kétségte
len jele az okszerű méhészkedés ter
jeszkedésének. Sokan közülünk, mé
hészek közül kénytelenek vagyunk 
sok mindenről lemondani, sok min
dent nélkülözni, hogy a méheinknek 
szükséges cukormennyiséget megve- 
hessük. Joggal mondhatjuk, hogyha 
a jelenlegi krízis még nagyobbodna, 
Podkarpatszká Rusz sok helyén a 
méhek lesznek az egyedüli cukorfo

gyasztók, legyen az akár adómentes 
cukor, akár nem. Hogy milyen nehe
zen jön össze nálunk a cukor ára, 
bizonyítják a következő tények: bár 
.a méhészegyesületeik már májustól 
kezdve szedik az igényelt adóimentes 
cukor árát, az 1931. júliusában ki
utalt és feletetett cukor árát a da- 
kovaii, ilnicei, alsó-vereckei, szőllősl, 
szolyvai és a turjamet.ei méhész egye
sületek még 1932. január végével sem 
egyenlítették ki számláikat. Közpon
tunk éppen olyan szigorú felszólítást 
kapott a számlák kifizetésére, mint 
amilyet a megnevezet méhészegyesü
letek vezetőinek küldött, sajnos né
hány kiváló méhész egyesületi vezető 
e figyelmeztetést a személye iránti 
bizalmatlanságnak vette és nemcsak 
egyesületük, hanem az egész méhé
szeti szervezet kárára lemondott 
tisztségéről. Az 1932. évben leszállí
tott cukorért sem fizethetett idejére 
néhány egyesülettünk, sikerült azon
ban az Únionnal megállapodnunk, 
hogy azok a méhészegyesületek, me
lyek tartozásukat 1932. X. okt. 7-ig 
kiegyenlítették, ne legyenek kénysze
rítve a szerződésileg biztosított ké
sedelmi kamatok megfizetésére. A 
dakovai méhészegyesület 1933. év 
májusának végiéiig sem egyen!itette 
még ki az 1931. évi cukrot.

A mézfogyasztás propagálását foly
tatjuk. Központunk jelentékeny ösz- 
szegeket áldoz hirdetések elhelyezé
sére, cseh, orosz és magyar napila
pokban. A hirdetések hatása a mé
hészegyesületi csomagolású méz na
gyobb kellendőségében mutatkozik. 
Ma már némely nagykereskedők is ki
zárólag méhészegyesületi csomagolá
sú mézet árusítanak azért, mert a 
közönség azt kívánja. Az országos 
központok Szövetségének mézértéke- 
sités'i szakosztálya van. E szakosz
tálynak egyik tagja Kalász méhész
társunk is, aki az egységes árak ki
alakulásáért és az ellen küzd, hogy 
az egyes országos központok a méz- 
értéke sités tekintetében működésűk 
területére legyenek kényszerítve. (A 
cseh- és a morva méhészek ellene 
vannak, hogy mézünket Cseh- és 
Morvaországban közvetlenül a keres
kedőknek eladhassuk.)

Végre sikerült meg ind i tanunk szer
vezetünk Mézközpontját. A mézköz
pont elnöke Zarubin Alajos méhész
társunk, igazgatója pedig Kalász Má
ria méhésztársunk. É vállalatunk egy
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évi működése azjt ibizonyifja, hogy 
úgy erkölcsileg, mint anyagi bizton
ság tekintetében jó kezekben van. 
A Mézközpontunknak sikerült a he
lyi mézpiac árait nemcsak meg áll api- 
tarai, hanem fenn is tartani. Kizárólag 
sziervezetűnik tagjaitól 4199 ikg. mé
zet készpénzfizetés ellenében átvett 
és 1500 (2500) kg méz adásvételét díj
mentesen közvetítette, önzetlenül se
gítségére volt minden szervezett mé
hésznek, hogy mézét drágábban adja 
el, mint amennyit maga fizethetett 
és mindenkit óvott az áron aluli el
adástól. Az első hordásra méz azon
nali megvásárlásával, vagy eladásá
nak közvetítésével sok méhésztársun
kon lett segítve, minekfolytán az őszi 
pergetést is a: Mézközpontunknak ad
hatták el és nem a kereskedőknek, 
azért azok a kereskedők, akik olcsón 
szerették volna az la mézet össze
vásárolni, kénytelenek voltak méz- 
szükségletüket aj Mézközpontunknál 
fedezni és állandó vevői lettek.

A Mézközpont sikeres működését’ a 
szövetség újabb 3500 Kc-nyi adómen
tes kölcsönnel és Központunk 17.000 
Ke odakölcsönzésével tették lehetővé. 
A kikölcsönzött összegek el lesznek 
számolva és a Központnak megtérít
ve. A Mézközpontunk további sikeres 
működése azonban nemcsak vezetői
nek agilitásán, hanem a termelő mé
hészek bizalmán, lelkiismeretességén 

-és becsületes munkáján múlik.
Hogy a szervezetünk központja ki

csiny hazánk méhészete terén utolér
je köztársaságunk nyugati tartomá
nyainak színvonalát, a podkarpatszká 
ruszi méhész egyesületek küldöttei
nek 1932. Vili. 28-án megtartott köz
gyűlésének határozata és a dőli áll. 
méhészeti intézet irányítása, szerint 
dolgozunk Podkarpatszká Rusz mé
hészeti szaktanítói intézményének 
me gáláik ulá sa> é rd ekében.

Podkarpatszká Rusziban az első 
méhészeti megfigyelő és kísérleti ál
lomás a Szövetség áldozatkészségével 
lett felállítva. Vezetésével M'UDr. 
Leoraid Humenyuik méhészitársunk, 
vizsgázott méhészeti szaktanító lett 
megbízva. A második megfigyelő és 
kísérleti állomás Központunk vagyo
nából lett felállítva. Kalász Andor 
méhésztársunk, vizsgázott méhészeti 
tanító a vezetője. Szolyva és Ungvár 
után most már Huszton tervezünk 
méhészeti megfigyelő és kísérleti ál

lomást létesíteni. A dőli méhészeti 
intézet Vo-loivén egy méhészeti meg
figyelő állomást állított fel. Vezetését 
Kalabiska méhésztársunk, vizsgázott 
méhészeti tanítóra bízta.

Podkarpatszká Rusz területén a 
méhek egészségi állapota kielégítő. 
Munkácson kívül még Cornoholován 
is jelentkezett az amerikai költés
rothadás, de ezen méhész egyesület 
vezetőinek ébersége és idejében tett 
energikus intézkedése továbbterjedé
sét megakasztotta.

A méhlegelőjavitás terén az egyévi 
mézelő növények vetésén kivül Köz
pontunk támogatása mellett fokozó
dik a mézelő bokrok és fák ültetése.

Örömmel kell megállapítanunk, 
hogy a fajanyatenyésztés ügyében is 
egyre nagyobb az érdeklődés.

Munkánk felsorolt eredményén és 
a folyó ügyek elintézésén kivül sok, 
nagyon sok munka vár még reánk a 
jövőben. A választmány mindent 
megtett, amire ereje volt. Szép, de 
szegény hazánk méhészetének fejlesz
tését célzó munkánkhoz ismételten 
együttes munkára hívjuk az összes 
munkaképes m éhes z ak e t.

Uzhorod=U,ngvár, 1933. jún. 5-én.
Kalász Andor, titkár.

II. Pénztári jelentés.
Bevételek: 1. Maradvány 1931. XII. 

31-ről 50.548.65 Ke. 2. Tagsági, lapelő- 
fizetési díjaik, 'biztosítás 15.650.25 Ke.
3. Részesedés a Szövetségtől 18.659.— 
Ke. 4. A betétek kamatja 2259.65 Ke.
5. Nyomtatványok 84.— Ke. Összbe
vétel 87.201.55 Ke.

Kiadások: 1. Lapelőfizetési és biz
tosítási dijaik 5814.65 Ke. 2. Útikölt
ségek és előadások 1055.50 Ke. 3. 
Mézproganda (hirdetések). 1599.55 K,.
4. Méhészeti megfigyelő és kísérleti 
állomás 430.— Ke. 5. Bélyegekért és 
hivatalos ténykedésekért 214.— Ke. 6. 
Mlint alkattá rak. 200.— Ke 7. Irodai 
szükségletek 1256.40 Ke. 8. Postaikölt
ségek és a küldönc jutalmai 601.40 
Ke. 9. A titkár és a pénztárnok tisz
teletdija 2500.— Ke. 10. Segélyek 
320.— K, 11. Különfélék (képeslapok, 
Szerednye cükra) 541.— K£. 12. Köz
lemények tiszteletdiija 129.— Ke. 13. 
Mézközpontmak kölcsön 17.000.— Ke. 
Összkiadás 32.661.90 Ke. Készpénz- 
ma radivány mint egyenleg 1932. XII. 
31-én 54.539.65 Ke.

Mládek Ferenc, pénztárnok.
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F E L H ÍV Á S !
A nyitrai «Pribina« ünnepélyek ke

retében méhész-kiállítást rendez a bi
zottság, mely augusztus hó 12-től 
16-ig lesz megtartva.

Kérjük mi is méhésztársainkat, 
hogy a rendezendő kiállításon minél 
nagyobb számban vegyenek részt, de 
főképpen igyekezzenek a tagok erre 
a kiállításra, valamit be is küldeni, 
hogy egyesületünk méltóképpen kép 
viselve legyen a kiállításon. A kiállí
tásra szánt tárgyakat okvetlenül jú
lius 12 ig jelentsék be egyesületünk 
címére, hogy a jelentkezőket illeté
kes helyen idejében bejelenthessük.
A jelentésben írják meg, hogy milyen 
tárgyakat szándékoznak kiállítani.

Kiállítani lehet legmodernebb kap- 
tártipusokat és méhészeti segédesz
közöket, u. m.; fogókat, füstölőket, 
míílépréseket, viasz- és mézpergető- 
ket, szalmakaptárpréseket stb.

A történelmi osztály részére küld
hetők: régi kas- és kaptár típusok, 
valamint méhészeti segédeszközök.

Lehet még küldeni élőméheket 
(erős családokat, de jó kaptárakban), 
mézet minél többet és minél több mi
nőségben, mézből készített sütemé
nyeket, borokat, likőröket stb.

Az egyesület vezetősége elvárja, 
hogy ezen felhívása nem marad ered
mény nélkül.

Felhívjuk t. kartársaink figyelmét 
arra is, hogy ezentúl a «Méhészetünk 
szerkesztőségé« cimre (Kórház ucca 
39. sz.) csak a kiadóhivatalt és szer
kesztőséget illető dolgokat (újság
cikk, hirdetés, közlemény) küldjenek, 
egyéb dolgok pedig a Méhészegyesü
let, Nővé Zámky (titkár Szt. Anna u. 
31.) cimre küldendők.

Kartársaink figyeljenek arra, — 
saját érdekükben — hogy küldemé
nyeiknél a megfelelő címzést használ
ják. — Egyleti titkár.

— Podkarpatszká Rusz méhész 
egyesületeinek Országos központja 
Uzhorodon választmányi ülést tartott |
a következő meghívó alapján, mely
ről a legközelebbi számunk hoz re- 
ferádát: Meghívó a podkarpatzká-
rosi méhész egyesületek Országos 
Központjának 1933. évi június hó 
29-én, csütörtökön reggel 8 órakor 
Uzhorodon a Sodoimka étteremben, 
Zugó ucoá., tartandó választmányi

ülésére. — Tárgysorozat: 1. megnyi
tó. 2. A legutolsó választmányi ülés 
jegyzőkönyvének felolvasása és hite
lesítése. 3. Országos mézkiállitás 
1933. év .decemberében. 4. Méhészeti 
lapok. 5. Méhészegyesületek segélye
zése méhészeti eszközök vásárlásá
nál. 6. Munikakölcsön. 7. Mézértéke- 
sitési szakosztály. Méhészegyesületek 
alakulása és megszűnése. 9. A köz
gyűlés tárgysorozata. 10. Méhészeti 
szaktanítók szervezete Podkarpat
szká Ruszban; a választmányi tagok 
ebédje és éjjeli szállása; a méhész- 
egyesületek kjtokü-ld öltjeinek ebédje. 
11. Indítványok. — Kiesül Henrik, s. 
k., elnök, Kalász Andor s. k., titkár.

— A méz eltartására legalkalma
sabb az alumínium edény. Svájcban 
összehasonlító vizsgálatot végeztek 
arra vonatkozólag, hogy melyik 
edény a legalkalmasabb a méz eltar
tására és azt találták, hogy erre a 
célra legjobb az alumínium mézes 
•kanna, mert ezt nem támadják meg 
a mézben levő savak s Így a méz 
benne változás nélkül tartható. A 
mézbe ugyanis nem jut semmiféle 
alumínium, ezért a méznek sem színe, 
sem ize nem változik és értéke nenr 
romlik. Az alumínium könnyű, tetsze
tős anyag. Egyedüli hátránya csak 
az, hogy igen drága, ezért a méhé
szetben a méz eltartására a fehérbá
dogból (ónozott vasplébből) készült 
kannák vagy bödönök vannak hasz- 
1-atban, amelyek e célra alkalmasak és 
emelett az alumínium kannákkal 
szemben olcsók is. Hátrányuk .az, 
hogy a vaspléh bevonására szol
gáló és réteggyártási hibák vagy 
az erősebb tisztogatás, súrolás miatt 
vagy az állandó használattól lekopik 
és a repedésen keresztül a méz sáv
jai és -a benne levő egyéb anyagok 
megtámadják a vasat, azt oldják, mi
által a méz a vassal szennyeződik 
az pedig rendszerint iz és szinbeli vál
tozással is jár, vagyis romlik a méz. 
Szerencsére a mi kannáink olyan jól 
vannak gyártva, hogy ez a veszede
lem gyakorlatilag nem igen fordul 
elő. A faedények, mint pl. a hordók 
minden előkészítés nélkül azért nem 
alkalmasaik a méz eltartására, mert 
a méztől a fa nem dagad meg, ha
nem éppen ellenkezőleg összeszárad, 
miután a méz nedvszívó és emiatt ki
vonja a fából a nedvességet, a tá
madt repedéseken pedig kifolyhat a



1933. július—aug. MÉHÉSZETÜNK 171

méz. Ha azonban a faedényt bevon
juk alkalmas vastagságban viasszal, 
akkor már alkalmas a méz elraktáro
zására. Cinkkel bevont, vagyis hor
ganyozott edényben nem szabad mé
zet tartani, mert a méz sav ja oldja a 
cinket és Így belekerül a mézbe. A 
cink pedig az egészségre ártalmas, 
ezért a oinktiartalmu méz élvezetre 
nem alkalmas.

— Uj lap. A Szlovenszkói Katoli
kus Akció szerint a Sajó-Vidék ki
adásában ^Katolikus Ifjú« elmen a 
szlovenszkói földmives- és munkásíf- 
juság részére uj havi közlöny jelent 
meg. A most megjelenő első szám 
mint beszervezési szám szerepel, 
rendszeresen azonban havonta egy
szer csak szeptembertől kezdve jele
nik meg. Évi előfizetési ára tömeges 
rendelésnél 5 Ke, névre szólva 6 Ke. 
Szerkeszti: Kovács Gyula.

— Tanulmányi kirándulás. Orszá
gos központunk célja mindenkor a 
méhészeti célok minél tökéletesebb 
megvalósítása volt. Ezt mutatja az a 
tanulmányi kirándulás, mely Német
ország és Svájc méhészetének tanul
mányozását tűzte ki célul, melynek 
többek között tagjai Dr. Novacky 
Kálmán a Slov. Vcel. szerkesztője, 
lapunk munkatársa, Székely Vilmos, 
valamint Nitert a catai méhészegye
sület elnöke és még mások. Szeren
csés csillagzat alatt születtek. Irigy
lésre méltók, mert olyan dolgoknak 
szemtanúi, amelyek minden szivvel- 
lélekkel méhésznek vágyai netovább
ját képezik. Várjuk a sok sok szép 
gyakorlati dolgokról szóló referádá- 
jukat, hogy mi is tanulhassunk.

— A «Sajó-Vidék« népirat-pályá- 
zatának eredménye: A «Sajó-Vidék« 
könyvkiadóvállalat a múlt év végén 
három darab 500—500 koronás pálya
dijat tűzött ki legfeljebb 1—1 iv ter
jedelmű népiratkára. A pályázat vá
rakozáson felül sikerült. Több számí
tásba se jöhető, gyenge dolgozat 
mellett 24 elsőrangú munka érkezett 
be. Ez a szám és a dolgozatok kivá
lósága mindennél ékesebben bizonylt
ja a szlovenszkói kát. irodalmi élet 
fellendülését. A népiratok sorsa fe
lett 5 tagú bírálóbizottság döntött. 
Alapos mérlegelés után kiválasztotta 
a legjobb dolgozatok közül azokat, 
amelyek úgy tartalmilag, mint alaki
lag minden kritikát elbírnak, föltétle
nül irodalmi értékűek és valóban né

piesek. E müvek önzetlen és neme
sen gondolkozó szerzőinek engedé
lyével a pályadijakat megosztotta s a
megjutalmazott müvek valamennyiét 
kiadásra ajánlotta a «Sajó-Vidék«- 
nek. A díjnyertes munkák a követ
kezők: 1. Népies elbeszélés: Dienes 
Adorján nagykövesdi plébános: «Fe- 
hér galambok«, Magvető Ernő: «Az 
elsodort lé leik« és Mihalovics Antal 
(Kuzmince): «Egy kis templomért*. 
2. Népies hitbuzgalmi munka: Janics 
Ferenc vágk irályfai esperes: «Az
egyetlenke átka«, Mihalovics Antal, 
kuzmincei gör. kát. plébános: <Sze 
ressük-e?« (Az Istent), Mészáros Ár
pád: ♦Istent Kereső falvak*, Adam- 
kovics Lászlóné: «Időszerü kérdé
sek*. 3. A kát. akció ismertetése: Mi
halovics Antal, kuzmincei gk. pl.: 
.♦Fogjunk hozzá* és Csáji János 
(Rozsnyó): «Halottak talpra«. Vala
mennyi jutalmazott munka minden 
dicséretet megérdemel. Mély vallásos- 

” ság, praktikus gondolkozás, lebilin
cselő, könnyed előadásmód és gördü
lékeny stílus jellemzik őket. Nyeresé
get jelentenek a katolikus magyar 
nép számára A díjnyertesek — 
amennyiben még nem tették volna, — 
'Közöljék pontos címüket, hogy a pá- 
lyadijakiat részükre megküldhessük. 
A többi pályázó válaszbélyeg bekül
dése mellett visszakaphatja munkáit. 
Keit Rozsnyón, 1933. június hó. — 
S a j ó - V i d’ék k ö n yvk i a d ó v á 11 a 1 at.

— A méz elszedését nagy gonddal 
és előrelátással végezze a méhész, 
mert ha kifosztja családjait, száraz 
nyár után etetéssel kell majd biztosí
tania családainak téli élelmét.

— Felsőkezelésü kaptárokkal egy
szerű a munka, a mézes lépek elvé
tele is könnyebb ezeknél, mert a mé
zes lépekről a méibeket a kaptár 
üressé lett részébe visszarázhatjuk,'. 
Aki nincs szokva a felső kezelésű 
kantárakhoz, aggódva veti fel a kér
dést, mit csináljon, hogy a felnyitott 
kaptárból a bogár ne szálljon fel 
nagy tömegben, mert a füst, — vé
leménye szerint — nem oly alkalmas 
a méhek fékentartására, mint a hátsó 
kezelésű képtáraknál? Karbolos vá
szonnal tartsa fedve az ilyen méhész 
a kaptár felnyitott részét s csak 
annyi részen hajtsa vissza mindenkor 
a  vásznat, amennyin dolgozik. A jó 
füstölő helyes alkalmazásával azon
ban mindenkor célt érhet.
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Keretlécek
5 6 7 8 9 lOm/m vastag

2 5  m /m  s z é le s s é g b e n  151/ 2, 1674, 17 3/ 2» 19, 2 OV2, 2 2 7 4  fillé r  
4 0  m /m  s z é le s s é g b e n  24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 3 4  fillé r.
S z á llít u tá n v é tte l  ifj. B o h á k  B á l i n t  Kéty, okres Párkány 

M é h é s z tá r s a k ! H ird e té se m  c sa k  e g y sz e r  je le n ik  m eg .

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

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

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

ELADOK RAJOKAT akác előtt 100 Ke akác után 80 Ke 
árban. A rajok egy darab kiépített nagy boconády kerettel lesz
nek eladva. Ugyancsak eladok törzscsaládokat rakodó kaptárak- 
ban. Fészekben 14 nagy Boconádi keret méztérben 9 vagy 11 
keret hizlalt. A kaptárak fel vannak szerelve vándorlásra és ete
tésre szükséges minden kellékkel. A kaptárak akár szalma akár 
deszka kivitelben. A méztéri keretek 19 cm. magasak. Árak ab 
Vasúti állomás Vel'ky Lég értendők. Bővebb felvilágosítást ad: 
K. HRUSOVSKY, Bratislava, Dr. Jesensky utca 74.

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

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

tpM „ S I o v e n s k y V c e I á r"
Dr. Koloman Novacky ügyvéd szerkesztésében. Igazi m éhészvér lüktet so 
raiban. Megjelenik minden hó 1-én. A központ tagjainak, a tagdíj fejében 
küldi. Nem tagoknak 24' — Kcs. Amerikába 1 '— dollár. M egrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a M éhészetünk utján.

dinen most került ki a sajtó alól főmunkatársunk Pogány A. kántor rende
zésében a minden idők legkedvesebb karácsonyi énekeinek füzete. Ez a gyűj
temény két misét is kitöltő karácsonyi énekek füzére orgona kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pasztorclla, Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelkünk kincse, Jézus, Pasztortársak keljünk fel, Csendes éj, szentelt 
éj, Szivünk drága kincse, Tündöklő angyalok ékes kara, Föl nagy örömre, 
Menyből földre szállt, Kis Jézus Néked hálát adunk, stb. —  E karácsonyi 
énekek nemcsak a hivatásos kántoroknak, a főtiszt, papságnak lesz öröme, 
de utat fog találni a katholikus családok olthonába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormíse“ ára 25 Ke és a portó. Megrendelhell a szerzőnél: POGÁNY  

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

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

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

M érlegek és sulyok javítása hite
lesítéssel. — Autogén heggesztés. Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom  a következő méhészeti c ikkeket: kaptá- 
rakat, m ézpergetőket, m üléppréseket, füstölőket, továbbá műlép 
garantált eredeti méh-viaszból. — Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET
A VAJDASÁGI

MÉHÉSZET
a Senta és vidéke s több méhészkor-

A legolcsóbb és legtar- nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács
ka) Ősz Szabó Dániel ismert nevű

1 álmosabb szaklap. Elő- méhész szerkesztésében jelenik meg.

fizetési óra 1929. évre
32 Ke. Mutatvány szó-
mot diitalanul küld ü r V  l¥ikiadóhivatal Újpest, 
Széchenyi utca 8 szám,

1 1? a  W 1
Előfizetése egy évre 32 '— Kcs,

hová az előfizetési dij 
is postautalványon kiil-

mely összeg a „Méhészetünk11 
utján eszközölhető.

dendő. De beküldhető Szerkesztőség és kiadóhivatal:
az Pálka László Zilina Senta SHS (Bácska)
(Zsolna) czimre is. — Vojislava Jlitya (Kard) u. 7 j

ÁLLANDÓ
RAKTÁRON TARTOK

M Ű L É P E T
bármily mennyiség
ben. — Rendelésre

„MÉNT a magyar 
méhészek lapja

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

méhészet ügyét.

utánvétellel küldök 
25 koronás árban. '§4fUM&£c*(ák, I

PECHARTZ FERENC mézelöfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol

nyugalmazott intéző hatók. Nemes őszibarack
N ő v é  Z á m ky, csemeték 60fajtában méhe-
Jeruzsálem ucca 22. kért is! Árjegyzék ingyen! 

KÖTT KERTÉSZET PÉCS

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárott.


