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Méh - tartásban nem a’ költség , hanem 
d [zorgalmatos tanidtt gondo/ság foly
tatja d gazdagságot.

Ha d Könyvetskének értelmét kívánod, 
Olvasgasd-meg elébb, hidd-el, meg-nem bánod, 
A’ Méh tartást tőle meg - lehet tanúlnod, 
Még pénzre-is kaphatfz, kár hát el-mulatnod.

A’ mi hafznos tehát azon iparkodjál
Gyorsan, hathatósan abbán munkálódjál, 
Mi jó következik arról gondolkodjál, 
Sok ideig fzükség, fzorgalmatoskodjál/

Sem fzégyen, mit ember nem tud, azt tanulni, 
Könyvek által arra magát oktattatni,

t Dítséretes pedig mentöVtöbbet tudni, 
Igen gyalázatos azt nem*is akarni,

... ■ #
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■ L SZAKASÍ ’'
A’ M A GYÁR O R S Z ÁGI

MÉÉ-TARTÁSRÓL.

Mivel a’ mi minden réfzben meg*áldott 
'Hazánk, ’s fzölött földünk 9 a’ Mé
hesnek terméfzet fzerént-való édes An- 

nya,: ahozképest tsak rövio , de a' Mé
hes* gazdáknak még-is hafznos jegyzése* 
két téliek, mellyek fzerént a’ magok ja- 
vokat, elébb moaldíthafsák, ’ házpalJappt- 
jokat'is inkább bóldogíthafsálu A’ Méh- 
tartás tsak azokon a’ helyeken hafznoí, .... 
a’ hol a’ Méhek tavafztól • fogva késő ö- 
fzig magoknak elegendő eledelt találnak, 

a a Has
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B,ár hállgaísák éh itt a’ Mézzel folyó So- 
niogyról, Bátskaságról, fzomfzédos Bá«, 
jjátrcl, Jáfzok’ ’s Kunok’ földéről, Tsaló, 
Mura-, Rába-, Tó-, Sár-kőzőkröl Tífoa-, 
Duna’-, Vág’-,, Drává’-, és egyéb apró 
folyó-vizekről, Mátra-/ Mefzes-S, Bakony-s, 
Vér téit-, Somlyó , Metsef, JHarsáhy’, he
gyek’ tájékáról; a’ fooykolyos Tótok, a” 
Falukon izékében, sőt házanként futkosó 
’Sidók, az orfzágos vásárokon ’sibbongó 
Görögök , Rátzok, és Örmények meg-fé- 
lélnek képemben : mert nints Magyar a’ 
ki a’ haíznos kereskedésre . adná magát. 
Egyénik úgy nézi azt, mint .ölet meg- 
nemieíenítő élet’m ódját, a’másiknak nints 
kedve, hooy az abból kővetkező boldog
ságot által látván , hozzá-fogna. Mi van 
hát egyéfo bátra, hanem hogy a’ mézzel, 
fbnkóllyaI - való kereskedést ezután is 9 a’ 
mit mi iliy meg-Byúgováftar el-múlalunk, 
azt ök fok nyúghatatlansággal magok hasz
nára fordítsák , mi pedig ^zek’ keze által 
végbez-menö kereskedés miatt, a’ mit el- 
vefztettünk , valamennyire ■ vifzfza - nyer- 
heftük: arra a’ végre fzökséges a’ Méhek’ 
terméfzetét á’ Méh-tartó Gazdának esmér- 
iii, és az azokkal való bánáshis voltakép
pen meg tudni. Innen a’ falusi Gazda an
nál fzerentaésebb lefz a’ Méhéfzségben : 
wentöl közelebb jár a’ terméfzethez,

" II. SZA-
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V ' ' n‘ s z A- K A<’Z. ' \ ;
:/f Méhek terméfzetéröl, 's mivóltáróU

A ’ Térméfzet maga a’ Méhet hármat 
JLL fórra oíztotta. Az első fórban taak 
maga van egyedül az Anya - méh, még 
pedig minden ftilánk nélkül, nem annyira 
a’ munkára, mint az igazgatásra-való ál* 
lat, a’kasból ritkán jár-ki: bajos-is ötét 
egyébkor meg-látni, hanem midőn a’raj- 
ját vezeti: még-is néha, mikor a’ fok 
rofz’ idő titán fel-derűi, dél-után három, 
.négy óra után,,, gyakrao ki- jő * egyet, ket- 

~ töt fordulván a’ kas előtt, ki - ganéja ma
gát, vifzfza-megy. Ez kitől eíik teherbe, 
még ez mái. napig-is bizonytalan. Tette’ 

■ állására nézve-is külömbözik a’ többiek
től: mert a’ hasa’ vége hegyes, a’ mi a’ 
többiekben gömbölyű, fzárnyai blly' rö
videk, hogy tsak a5 fél tettél fedezik-bé, 
fzíne pedig, ha ’ még fiatal, arany - ^árga, 
Míg ez él, ugyan ég a’ munka: ha meg-, 
hal, vagy belső zenebonában , vagy egyéb
ként el - találna vefzni, véle egygyütt az 
egéfz társaság' jgyázba borúiván el - pufz- 
túl, Az Anyátlan Méhekről alább lé- 
fzen a’ fzó. ' .

A’ Második fórban a’ köz - polgárok, 
vagy-is munkás Méhetskék vágynak , a’ 
kik néhányfzor húfz, és több ezer fe- 
jekböl-is állanak, Ezek két - féljek , t.- i, 

, . a 3 ' - na-
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jáagyobb fárga, és fekete kifsebb apró 
Méhek. Az illyet^n fárga Méhek5 nemét 
iie tartsd, hanem inkább apró barnákra 
tégy ízért. Ezeknek homlokok fzéles, a’ 
fejek három fzegü, mint fzínte két óldal 
fzemeik. All-fcaptzájok nagy, és ki-állók. 
.Lábok hat, a’ méllyék között a’ két leg- 
háiúlsó mintegy lapátos, hogy rajta a’ ra-. 
gadományt el vihefsék, Ez a’ lapátja fém 
a’ Méh-anyának. fém a’ heréknek nintseu,

A’, harmadik fórban pedig a8' herék 
fzámláltatnak, és ezeket a’ fzemes éfzes 
Méhéfzek gúnároknak, mások fzáraz- daj
káknak hívják, a’ több Méhekröl pedig 
azt tartják, hogy nyöstények, és tsak ta- 
yaízfzal költenek magoknak kan-mébeket; 
mikor fzökségek vagyon reájök , á’ fz^po- 
rítást el-végezvén; ismét terhesen marad
nak másik efztendöre, és úgy ofztán őfz- 
fzel a5 heréket ha meg nem öinek-is, el-fcell 
nékiek vefzni Demeter nap táján. Teltek
nek mind nagyságára, mind alkotására kö- 
lömböznek, a’ két döbbeni lakos-társaik
tól. Fejek gömbölyű , fzemek tzikkelyes, 
és olly el-terjedtt, hogy a’<ejek tsak ,nem 
isupa ízemből áll, álla-kaptzájok igen ki- 
Isiny. A’ köpüböl, ’s kasból igen ritkán 
mennek-ki, hanem tsak, mikor igen fzép 
verő fény van, dél-tájban. A’ kastól mefz- 
fze nem távoznak, hanem mint a* kotlyós 
.tyúkok a’ tojásokon ülnek® Ha ezek ta- 
Vtfzfzal igen idején láttatnak; jele a’ bő
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efzténdönek: mert a' Méhek azért nevel
ték olly idején fel a’ heréket, hogy annál 
hamarább kezdhefsenek a’ tojáshoz. Kö
zönségesen Április* elein jöhnek-elé» Ha 
a’ rajzás után a’herék rakásra nem ölei
nek: jele, hogy nints a’ társaságnak Any
ja, > Ezeket meg-értv^n, ki-ki által-láthat- 
ja, hogy a’ herék a’ terméí’zettöl az iffjú*. 
ság’ nevelésére, rendeltettek. ,

Valóban tsudálatos ezeknek rend-tar
tások, tsudálatos , rendes a’ munkálok, 
tsudálatos terméfzetek, és még egymást- 
is esmérik, Királyt válafztanak magok
nak , még pedig ollyat, a’ ki a'több Mé- 
heknéi fzebb, eröfsebb, ízembe - tünöbb 
nagyobb, hatalmasabb , korona helyett 
fzép jegy vagyon a’ homlokán, egynél 
többet nem fzepvednek, hogy hafonlás ne 
efsék feregekbe, ha van több a’ kasban 
köz-akaratból meg-őlik. ■

Ettől az ö válafztott Királyoktól 
mindnyájan függnek , ennek engedelmes
kednek, ezt udvarolják, a’ méznek javá
val tartják, oltalmazzák; ha a’Király ki- 
megyen -;a’ kasból * az egéfz Raj, mint 
fok ezeres nagy tábori fereg véle el-me
gyen , követik , minden-felöl körül - vefzik 
az eröfsebb Mehek, mint valami Tefi-ör- 
zö Gárdifták a’ vefzedelemtöl őrzik életek* 
vefztésével-is, nézni fe’ engedik másnak, 
ha reptében meg-bádjad, fzárnyáikkal fe« 
gítik, hátakra vefzik, ha ö meg áll, meg- 

a 4. ' áll* 
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állanak;,ha megyW;-'ménnek vele: Ha 
otthon a’ kasban vagyon, teít«örzök van
nak körülette * ki- nyújtott fúlánkokkal. 
wint valami fegyverrel'; otthon ,a’ több 
Méheknek munkájukat nézi, igazgatja ö- 
k t, dolgokat rendeli mint fő Üt, minden 
dolgok az Ö rendelésével folynak, men
nek , ’s lefznek.

Midőn új Mást adnak nékik, abba féép 
renddel mint egy regulás fereg bé - taka
rodnak', fenekét, óldalát virágokkal. ned- 
vefségekkel meg - kenik, erősítik , hogy 
valami ártalmas állat hozzájok ne férhes
sen , Fzájját, ha nagy viafzfzal kifsebbre 
kerítik, azután lépőket tsinálnak belé. E- 
zeknek tsinálásában rendet tartanak, elő- 
fzőr azjpkat a’Iépeket tsinálják, mellyek- 
ben a’ Királyok fzületnf fzoktak ; máSod- 
fzor azokat, a’naellyekben magok fzapo* 
rodni fzoktak; harmadfzor azokat, mel- 
lyekben a’ herék teremnek, ezekben ka^ 
xnarátskákat. lyukakat, házakat tsinálnak, 
mellyekbe linóm mézet raknak, a’ Ki
rálynak fellyül fzebbeket, nagyobbakat, 
jobbakat, magoknak azután kifsebbeket, 
a’ heréknek pedig alább-valókat.

Rendek vagyon a’ munkában , az if
jabbak ki-járnak, virágokat egyegetik, 
némelfyek a’ viafzfzat kéfzítgetik, né- 
meliyek a’ hordott mézet helyre-rakják, 
némellyek az utakat tifztogatják , a’ íze- 
metet ki-hordják, némellyek a’meg-hol
takat vifzik-ki, : , ' ‘ Ren-



J

Renek vagyon a’ fel - kelésben , le« 
nyugvásban, reggel egy őrző, vagy köl
tő bongani kezd, arra mindnyájai! felkel
nek, ki-ki dolgához lát, 'éítve midőn ha
za jöttek , ugyan egy Őrző a’ kas körül 
mint' valami' sípoló bongást tsinál, ' erre 
mindnyájáns Balgátnak mintha parany 
teolnák y eiíayúgffíinak.’.iSxéretik'egy- 
gyefséget, egymásnak feeretöi, á’ fok he
réket, tolvaj, vefztegetö , heverő, fokát 
evő Méheket gyűlölik s fzámki- vetésbe . 
küldik, vagy megölik. Láttuk a’fzelíd 
Méheket, láfsuk a* vad Méhekefcis^'

Vagyon a’ fzelíd Méneken kívül még 
vad-méhetske-is, értsed a’ valóságos vad, 
sárga , tarkay nagy dongó Mellékét j nem 
pedig azt, a’ melly nem feerette Méhé- 
ízétől el-vadúlván; Raj korában el-fzö- 
kött , vagy fzeme-láttára fel-kerekédvén, 
el - mént, 1 ■'

: A’’ vadd dongó Méh-is két ■> féle: az 
egygyik nagyobb fajta, íéregestöl féfzke- 
lödik. a’ földnek fejűére, hol mi meg-mo- 
hosodott helyre tavafzfeal, az efsö ellen 
avarral , ’s ugarral jól bé-takargatja házé- 
hóját. Szinte úgy Annya Van, de még is 
minden rend nélkül apró golyóbis forma 
göngyölít tsupa fonkoíy lepeibe, jó édes 
és hafenos mézet tsinál , fijasít, erefzt, 
de öfzfzel a’ földbe - búvik - é , vagy el- 1 
véfz>, tsak oda lefz’, és láthatatlanul ma* 
rád egéfe tavafzig. Féfzkét a’ vad

, ■ a § ' aek
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nek könnyű megfe lelni: mert valamint a* 
.fzelíd Méh lábait meg-rakja , és terhesen 
a5 viafzktól, és méztől megyen haza-felé. 
és féfzke felett magát a’ földbe le-tsapja; 
haza érkezésén nagy fibbongás esik az ot- 
hon-való apróságok" között. Ofzfzel heré
je-is vagyon, A’ több nemeiről a’vad 
dongó Méhnek az írást bízom á’ tenné- 
ízet’ visgálókra.

III. SZAKASZ.

jí Méhes'Kertnek alkalmatos helyének nj.e^ 
, válafztásárőli és annak alkotásáról.

A’ jneily Gazda Méhes-kertét akar ál
lítani: jól körül nézze az egéfz kör

nyéket , ha alkalnialos-é a’Méh-tartásra ? 
Külömben a’ képzelt nyereségből kára 
következik. A’ Méhes-kertnek ízembe
nap keletre keli lenni, hogy mikor a’nap 
támad, mindjárt egyenesen a’ kás-lyukra 
süfsön, hogy a’Méhek örömmel kijöhes
senek és sütközödheísének taváízfzal a’
verő-fényen a’ hideg miatt, nyárban pe- ■ 
dig hogy efsötől, harmattól meg-vízesed- 
tek. Az' illyetén formán épült Méhes-ker-*. 
tét'már a’ nagy hévség délben teák ólda- 

. lazza, délután pedig éppen hátat ád a’ 
' nap. Ha lehet hegy-óldalba’ forrásokhoz 

közel, inkább völgybe’, mint hegyre é- 
pítad Méhesedet: mert a’ frifs fzeliö ám- 

’ bár 
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bár tápláló kehyere a’ Méhnek, de a’ fzél 
a’ hegyeken’- nagyon le-veri a’ Méheket, ■ 
azonkívül - is , mikor ki • mégyen a’ Méh 
ürefsen , akkor fel-felé hadd repüljön, mi
kor terével jön haza , le-felé örömestebb 
ereízkedik fáradtan-is. Erdőhöz fe’tsinál
tasd közel, fe* a5 mételyes forrásokhoz, 
a? melly télen, nyáron zöld fzokott lenni,. 
és ízére kefernyüs, A’ síkokon házi-ker- 
tekben-igz meg - kell, ezeket tartani, hogy 
fe’ fzél , fe’ por, fe’ árnyék - fzék, vagy 
ganéj-göz ne érdekelhefse- A’ Méhes
kert annál jobb, mentül együgyübb an
nak alkotása, nem-is fzükség hogy négy-, 
fzegü falai legyenek; elég ha a’ sövény, 
vagy nád-kerítés’óidala tehén-gánajjal az 
éfzaki-fzél ellen meg - njázcdtatik, tsak 
hogy femmi magas fák., körül - kerítés, 
géz-gaz, düdva. ott ne akadékoskodjanak, . 
az efsö víztől a’ kasok, és köpök meg- 
mentefsenek , lég - felyebb három rend a- 
latsony köpüknéi egymás felett közel egy
máshoz ne-ds rakattafsanak,, Egy két 
edényben mindennap fris víz tartafsék, a’ 
harmadikba’ ganaj- levet, a’ negyedikbe* 
sós vízet-is fzoktak fokán tartani. Sokan 
a5 Méhekhez jól tudók-is olly értelemben 
vágynak, hogy mihelyest a’ Méh erefz 
alatt van, a’ kívánt gyenge fzellö nem 
éri, azonban a* rekkenö meleg néki fék- 
fzik, a’ defzkáról nem győzik a* fok nyári' 
tgimafzt, és lepkerféfzket fz^dni: ha az eréf«
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gazzal, fzaimával, vagy fáfsal van fedve, 
a5 Méhek belé-afcadoznakha náddal, a’ 
vad-méhek as nád-tsftVben költenek, ha 
’siadellyel; azon az efsö köhögés - álkai-' 
matiattísodifc. Méheídoek, a’ketske <• darás 
az illyen fedelek alatt költ taváfzfzal, ad
dig, míg a’ föld-lyukba faityait nemJhord- 
ja, nfedj bántj*. Méheidetde azután fiait- ' 
is Méheiöre ízoktatja „ mivel már odaTzo- 
kottv „A* .Méh-kas ugyan romlik alolról. 
ha , a’ tattpa paízta- földön van y de mint
hogy az eleven'nyers földnek az a’ ter- 
jnéíketi jóyólta, hogy nyárban a’ nagyon 
meg-meíegedétt, é.s ehfáradtt Méhecské
ket meg-frifsítse , métélyes víztől, jég-ef- 
sötöl, méz-harmattól, ragyától, ártalmas 
füvektől meg-verztegettétéaeket el • fzívja* > 
\Ugyan ezen ókból ők az Ö Méhefeikben 
minden erefz nélkül tartanak Méheket, 
kit fórban', kit fzéllyel; a’ kertben a’ hol 
fér, takarót, vagy ’suppot három élű fás
ból iáinálván oliy hoffzan , rüelly a’ kas- 
lyukán-is alól érjen ; a’ kasra reá tetfzik, 
egy, kis vékony vefzfzöböl tsioált' gú’ásaí 
áital-köiik, hogy a’ fzél pe ingafs, a’ lyu
kánál á’’supbéí el-va/gynak egy darabot, 
hogy fzabad járása légyen a’Méhetské- 
nek,, nyáron az igen nagy melegekben a’ 
kasok’ allyát meg - lotsóltatják, hogy a* 
hangya távozzék-el - tőle és a’ méhek»is 
©gy kis friísítö nedyefséget erezzenek, s

ÍV7SZA-
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- jf Méh Kasokról, és a’ Köpükrlol.

Mindenütt a’ hol a’ Gazdák" a’ Méh- 
tartást Iiafzonnal folytatják > fenn-ál» 

! ló Kosarakkal élhek, a’ inellyék gyékény- 
; ■ bőt bizalmából, .relcettze- vefzfzökböl i-

■ fzalagból fonatnak, vagy köttetnek. Mar 
itt méltán támadhat az-a’ kérdés, e’fok 
nemű Kosarak közzül mellyik lég-alkat- 

■ 'inatosabb mind a’ Méhekre , mind pedig 
a1 Gazdákra nézve ? A’ fzokás második 
terméfzetté válik az emberekben, • és ne-5

■ héz volna valakit attól égyfzerre el-ide
geníteni, a’ mihez Apja , Nagy-attya; fzü- 
letéS|étöl-fbgva maga- is fzokott, és fzom- 
fzé'djától-is tsak ollyat látott. Á’ fzegény 
egy , két, három Anya - méhet tartó pa- 

... rafzt, télen az erdőre fáért ha megyen, 
egy odvas fa - darabra akad , Méhes kö- 
pünek fzánnya, meg - tsinálja, egy pénzé
ben fints, az egér-ifs bajosan rágja-ki, ez 
néki hafznos, és leg-jobbnak tartja: de a’ 

i ' mezöségen lakó emberek éppen nem úgy 
i tartják, sőt irtóznak a’ fa-köpütöí-is, tud- 
j ván azt, hogy akarmi fzorgalmtos gond- 

vifeléfsel nem ellenzhetik , (hanem ha ter- 
( pentinával kenegetik-meg, de azt a’Méh 

nem fzereti) hogy a’moly a’ hát néhutt 
által ne furkálja, és azon majd eTzre ve- 

: hetetlsn lyukalskákbán féreg Be teremjen,
5 ' ; ' . .. / 'meily
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naelly a’ Méhet idő nap elölt él - vefzti, 
mert az ugyan köz vefzedelmé mind a* 
köpű, mind a5 kas vigyázatlan "g»zdájá» 
nak , hogy alatta, ’s benne kivált efsös 
üdöben 'féreg, és lepke teremjen : de a’ 
fa-köpű hajlandóbb arra, hogy férget, a’ 
lepkét neveljen. A’ Kasok’ gond-vifelésé- 
re mindenkor meg-kívántatik, hogy azok 
télen, • nyáron fzáraz helyen tartafsanak, 
leg*alább fellyűi az efsö ne verj® , tyúk, 
galamb felé ne költsön , fzútól , pók - há
lótól, mindén-féle bogártól tifztán tartas
sanak, kutya , tnatska, egér belől meg- 
ne húggyozza; mert a’ Méhek benne meg* 
nem maradnak. Sokan a’ vefzfzöből font 
Kasokat nagyoknak tartják , a9 köp&ket 
nehezeknek mondják, a’ fzalmábői fűzött 
Kasokat magok a’ Méhek-is fzeretik, és 
ha a’ fzükség kívánnya, alól tett fzalmar 
karikákkal meg-is lehet nagyítani nagyobb 
tágafság végett Valami drót horgatskák- 
kal, hogy ezek a’ fzalma - karikák el-ne 
tsúfzfzanak. Hogy pedig a’ Kosár* és a* 
fenék defzka közt femmi ollyan hézag ne 
maradjék, a’ mellyeken az idegen Mé- 

’ hek, darásaok, és hangyák magokat bé» 
vehetnék: mind a’ Méh-ko^árnak leg«alsó 
abrontsa , .mind a’ potoló magános kari
káknak a’ defzka felöl-yaló talpjok, pofi” 
tó-feéllel boríttatnak-meg.

' < V, SZA.
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\ ' V,:/s Z A K A S Z. • ■ ''■ - ■
A? Méhéjzrdl 4 és annak TifztérÓl

A’ Méhes-kertben meg* kívántatik egy 
gondos ,. és értelmes Méhéfz , a5 ki 

nem tsak a’ kasok köztt járjon ottan-ot
tan idő-töltés végett a’pipát fzájjában kaf- 
főgtafsa. Esmérni kell néki a’munkás Mé
heket , a’ Heréket, a* Méhanyát, és a’ tol
vaj méheket; és mellyek a’ munkás-mé. 
hek’( Herék’Méh-anya’ pintzétskék ; mel- 
lyekben van tojás, vagy már hernyó bo
gár, vagy az ifjú Anya hol tartatik, nem 
uralkodik-é a’ méhek köztt valami nyava
lya? A’ méhek körül-való tifztogatást ne 
refteije, ha akarja a’ méheket egéí’ségben, 
és épségben meg-tartani. Az üres köpü- 
ket tifztán tartsa, ha tsergedezö tifzta pa- 
takotska nints ott a’ fzomfzédságban, ak
kor egy , két, három, ’s több fa-edényké
be naponként fris vizet töltsön , egyben 
fanaj levet-is tartson : mert a’ Mufzkák, 

kengyelek sőt az erdős helyeken lakó Ma- 
gyarok-is az erdei-méhéket rothadt és bü
dös vizellettel ( abban meg - ferefztvén e- 
gyet) fzoktak fel-férkézni. Minden fzüksé- 
ges efzközei kéfzen legyenek : úgy mint vé
kony gyapjú-kefztyü, fzúnyog-háló, vagy 
ló fzörböl fzövött, ’s kávákra barát-tsuk- 
lya formán kéfzült süveg, lajtorja, abro- 
fzok,. a’ kasok’ ’s köpűk’ fenekeinek bé«

' - , kő- ,
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kötésekre, üröm az öfzve-kerge^ésre és a’ 
süveg, vagy kalap-fatt popja és végre a* 
heréléshez jó éles, inkább keskeny, mint 

- fzéles, hofzfzú nyéíü, egyenes, tompa vé
gű , és a5 foka felé horgas kés, a* mellyel 
a’ fejt - táblák ’s lépek egyenesen vágat- 
tafsanak* A’ tudománnyal pedig a5 Rajok’ 
bé-fpgatás’ idejére határoztam elő - adni ' 
oda alább. - ■

VI, 8 Z A K A S 4
A Raj- méhek' meg- vásárlásáról,

IA’ mindennapi tapafztalás bizonyítja* . 
hogy egyik méh munkáaabb, és te- 

nyéfzébb a’másiknál. Mellyre nézve, ha 
ki jó Méhes-gazda akar lenni: mivel a’ 

■ vevésben gyakran hibázhatnak: ezen kal
márt fzemefségeket tartsa-meg: foha közel \ 
helyről -Rajt ne vásároljon : mert egy órái 
járó -földről - is viFzFza - mennek, ha olly ' 
helyre vásárol Rajt, a’ hol majd minden 
harmadik háznál Méheket tartanak , egy 
két kafsal hozzá fe’kezdjen: mert a’ fzom- 
ízed Méhek mindég tolvajkodni rá járnak., ! 
Ez az egéfz vidéken, a’kinek leg-rakottabb 
Méhefse van, leg-több mézé- is van; de 
nem a’ fzámos Méhek’ fzorgalmatofságá- 
bóí, hanem a’ lopásból. Oilyatén Rajt 
fe’ vegyen , a’ melly tsak moft vert-ki; . 
mivel nem tudja, ha jó fajta és ha jó mun- 

kas*
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ká§ • é ? Hogy még az idén elegendőt hord* 
bafsonyvané-Annya? Nem hibás.é az? A’ 
régi Rajok* meg-vétele tehát t^nátsosabb 
Öffzel, vagy Tavaffzal inkább: mert ek
kor meg-nézbeti a’ has fekvését, gazdag-é ? 
fzegény - é ? nehéz-é? tifzta-é? és fok - é 
benne a’ Méh? A’próbált Méhes-gazda 
tsak az emelitésböl is meg-tudja, melly ik 
a’jó. Némellyek abból tudják meg*ítéínis 
ha. a’ kasba belé nézhetnek. A' mellyel 
sem minden gazdák enge;dnek-meg a’ ve
vőnek , nem tudom mitsoda babonából. 
Má&ok fontra vetik az egéfz kast, vagy 
köpűt, vagy tsak meg-kongatják annak az 
óldalát, és a’ füleket oda tartják. Ha á* 
kongatás után hofzfzas, és erős ’Sibbon- 
tást hallanak, abból meg-tudják, hogy a?'

léhek fzámofan vágynak. A’ fonlra®ve« 
tés így eshetik-megf a’ gazdag kas , vagy 
köpü negyven fontot fzokptt mind öfzve- 
nyomni, Innen a’ köpűnek nehézségét ki
vonják , és a’ maradékból a’ méznek, és 
Rajnak nehézíégét-is megítélik, A’fiatal 
Raj elég ha 30 — 33 fontos. A’ Rajnak 
idöfségét a’ lép-fejtnek fzíne meg-mutatja. 
A*45 Jontos régi, és 35 fiatal közül, jobb 
mindenkor az utólsót válafztani: mert eb
ből a’ fajtának fzorgalmatos vólta-is meg-

b ' VII. SZ A<
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VII. S Z A KA S Z. \

JHék' Kasoknak, Köp&knek, mag-mé- 
heknek taóajzi kirakásokról, ’.r hi-bo* 
tsáttásokról,

Zavafzízal az erdős helyeken, a? hol-a® 
főm, éa egyébb fák eiébb virágoznak 

mind a’ mező - térségeken, hamarább ki 
lehet őket rakiii: de a’ mezős síkokon 
ineg-kell várni, míg a’ tengeri - baratzk- 
fák ki virágozzanak.1 Akkor, ha a’ nap
kelet fzép, tsendes állapottalmutatta cna- 
gát, bátran ki-lehet rakni őket a’ járká- 
lásra, és tifztúlásra, hogy így a’ Méhek, 
.még az nap öt, hat óra alatt magokat ki
járván , 'meg- tifztúljanak* De ha vígyá- 
zatlanúT akár mitsődás időben ki - rakat
nak , úgy el hullanak, hogy hat hétig fém 
vehetik-fel magokat, az erefztésben na
gyon hátráltatnak* A’ ki- rakásban iliy 
rend tartafson; ha van öt Mébed ; három 
jó, és két fzegényebb, a’ két fzélére a’ 
kel jobbakat, a’ középére-is egy jót, és 
így egéfz fzázig - - fzáz - ötvennél többet 
egy helyen foha fe’ társ , ez-is fok , ám
bár alkalmatos légyen-is a’ hely, és az 
az egéfz környék, a’ Méhek’ legeltetésére, 
ennyit egy jó Méhéz meg - bír őrizni, ha 
.az erefztés’ idején két, három nap-fzá- 
most fegítségére melléje adaífz , és; ma- 
gad-is vigyázfz mellettek, Ha illy renddel 

rak-
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' rakatód - ki, mind a’ darástól, mind pe~ 
dig a’ tolvaj-méhektől meg-ménted őket: 
mert a’ jó erős Méh, a’ izéiéről vifzfza^ 
veri a’ bé-lopódott tolvajt, nem bátorko
dik egy könnyén többet próbálni y de ha 
a’ fzélsönél prédára kaphat, meg-dolgoz- 
za Méheidet* Némeliy holmi babonával* 
is élnek a’ ki ersfzréskor, példának oká* 
ért,,, hogy a’ tolvaj a’ Kast hátán tartsa,,

> mások’ raját Méhéfzével bé-hajtaa, ’s el- 
tsalja ; de mi az ilíyenekröl mint jámbor 
Kerefztények, le - mondván , hagyjuk- el. 
Jobb a’ Méoet ártatlanul tartani , ’s gond- 
vifelés mellet a’ fzaporodását a’ jó íze- 
rentsére bízni. .

De ezt a’ következendő ártatlan kis 
tzeremóniát -még« teheti; mikor már. he
lyén van a’ Méhed, és Ki-vonod a’ téli 

. dugóját, akár a’ ’sup’ alá dugd-fel, ak-ár 
pedig tedd a’ Kas alá, de el-ne vesd. 
Erefed-ki azt Ifién’ hírével tsuka- fogon, 
vagy farkas’ gégéjén, a’ mellyel a’ Kas* 
lyukába úgy oda tónálj , hogy bajosan 
vegyék, éfzre. A’ kotza-difznónak a’ zu- 
góján-is jó ki-botsátani, és a’veres pofztót 
ha meg-kened, vagy kakas’vérbe mártod. 
Ekképpen a’Méhek, az ö telelő helyek
ből ki-rakattatva lévén, mikor kell az '<& 
nálok, és hoffzan le-nyúló lépeket el-ven- 

- ni, és felaifztítani, és azon le-metéltt lé- 
, pefcnek minémü, hafznát lehet venni , és 
mikor van annak ideje? Láfsuk a’ követ- 
heaendö Réfgfeejja ' ba
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VIII. SZAKASZ.
I ■ '■■ ■ '

Méheket ha meg-kéll herélni, mikor van 
annak alkalmatojsabb ideje , ét hogyan, 
megyen véghez,

Ha jó meleg idő fzolgál a* méhekre mind- - 
járt más pap a’ ki-rakás után fel-le

het metélni, de előbb vigyázó Ízemmel 
visgáld-meg azt, ha nem penéfzes-é ? nem 
poros-é? a’lépek nem töredezettek- é?

' egér nem járt - é benn? Mert a5 Méh ké- 
fzebh azt a’ lépet félben hagy ni, mint fém 
az egér’ rágta lépet kifóltozza. Az illyen 
dírib-darab lépeket fel fűzik, jó fzáraz, 
fzellös helyen egéfz erefztésig el-tartják, 
és akkor öt, hat darabotskát a" kosokba 
fel-fzegeznek , és azokkal a’ bé-fogaltan- 
dó új Rajokat három hetek kel-is a’ mun
kában éléb’ fegítik. A’Méhekkel Tavafz- 
fzal olly gyengén kell bánni mint a’ tojás- 
sál fzoktunk : mert már Februariusban to
jik a’ Méh’ Anya, ’Sufanna a’iég-törö Má
tyásnak Méh-tojásokat mutathat, a’ mel- 
lyekkel a’ munkás? méhetakék elöfzör-is 
a’ felsőbb pintzetkéket töltik-meg, és úgy 
jönnek alább^alább; úgyhogy már Ápri
lisban az alsó pintzékben*is tojások vágy
nak, Már ezen okból fel-vágni a’lépeket 
ném igen javasolhatom; mert látni-való 
dolog, hogy a’ fejttel a5 Rajnak nagy ré- 
faét ki-veízi; hanem, ha fzűkségben ahoz
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, jól tadó éles késü, fzem-fül MéheTz ki-vi
gye i visgálja, mozgafsa egy helyből más 
helybe kézen. A"’ Herélést némellyek 
eftve jobbnak tartják, mikor a’ méhek Fé
ny úgodtak. A’ metfzés mindenkor a’ fzél- 
sö táblákon kezdöjék: és hogy a’ vágás 
annál jobb kéz - ügyében legyék a’ kast 
óldalt kell le-fektetni, a’ kas vírradtig itt 
hagyatik,, hogy a* méhek, a’mi el-tsep- 
penb, éjjel' fel - fzedegethefsék. Ha lehet 
valami fél-helyen múlató házban menjen, 
végbe, hogy a’ méznek fzagát meí-ne 
érezzék a’több méhek. Másképpen bi
zonyosan a’ prédára el jönnek. .

' IX. SZAKASZ. „

tapafztalás azt mutatja^ hogy a* méhek- 
kel-való vándorlás igen hajznost sőt Jzilfo* 
séges.

Á’ Méhéfznek tudni kell, hogy lehetTa- 
vafzfzal a’ méheket legeltetni. Som- 

■ fa, minden-féle fűz fák, rekettye-fa , gyü- 
mőlts fák, tavafzi virágok igen idején-va
ló eledelt adnak a’ méheknek. Ugyan-is 
Tavafzfzal fzorgalmatoskodnak a’ méhek 
a8 Raj-fzapörítás felöl , és ha eledelt bő
ven nem látnak: nem igen tenyéfznek. 
Öffzel ismét ez a’ baj újra elé-fordúl , és 
ha a’ méhek illyenkor meg-fzűkidnek: bi
zonyosan nem a’ hideg, hanem az éhség 

b 3 . mi-
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■miatt véíoek*el: mert a’ mit nyárban gyűj
tenek : :tobbnyire azt meg - is eméfztikj 
addig tenyéfznek. És így a’ télre - velő 
méz-gyűjtést későre hadják, Már ba ek
kor eledel nints közel, vagy a’ köpüket 
íiiyen jó helyre által vinni el-múlatjuk: 
magunk léízünk okai az Ö el-halásoknak,

A’ köpÖ^kel-való vándorlást így gya
korolják a’ gondos gazdák. Mikor az e- 
ledet a’ méhes’ könnyökén fogyatkozik, 
akkor kivált a* mező földön meg-tekintik, 
a’ parlag földeket lég • elöjz'őr • w * mivel 
ezek termik a’ hafznos virágokat, úgy
mint: réptze, Vad-TaUya, Gyújtován, í?e- 
fzertze, Bogá*8-kóró, Tifztesfű, Penifz-fű, 
Somkóró. Májbdfzor '. A’Búza, Rozs, Ár- 

t pa: Zab-termő földeket. Harmadfzor: a’ 
Köles-földeket. Negyedfzer a’márha-járó 
földeket: mert ezeken a’ meg-nevezett föl
dek’ nemein az efztendönek réíaei fzerént 
a’ méhek’ legeltetésére fok - féle hafznos 
füvek találtatnak, de főképpen a’ lapos, 
vizes, és motsáros közbe-közbe találtató 
ligetes helyeken. A’ hol fok fárga * a’ fe
kete- ökör-fark kóró, és tsengö-virág nagy 
bőséggel' teremnek nem tanátsos ki-rakni 
a’ méheket* A’ vándorlás rend fzerént 
ellve fzokott lenni, még pedig későn ell
ve a’ köpü fzájjánál fereglö méhek , 
víz lotsoló feprütskével kasba bé - haj-

< tatnak, E’ meg-lévén a’ kasok fel-emel- 
leinek, éa a’ fenekek ponyvával vagy 

. . abrofi® 
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abroffzal , ’s lepedővel jól’ bé-köttetnek, 
hogy egy-is ki ne repüljön. Azután a’ Izé- 
isázaí vagy fzal mával puhított' fzekérre, 
nem tsak imígy amúgy, ’s akár'hogy fel
hányatnak , hanem fzorgalmatosan fejek 
alá fordítva, mind élekkel rakattatnak-fel, 
hogy a’ rázás által a’ lépek meg-ne repe
dezzenek, és a’ Méh férgek a’lépek köztt 
el ne veízfzenek, és az egéfz fereg a’ ví- 
gyáztalánság miatt' anyallan ne tnárádjon„ 
Ha pedig a’ méhek éhen volnának , mi- 
nekelötte bé-kötöztetnének, hogy az alább 
meg-írandó mód fzerént meg,- mézeltefse- 
Mak, Azillyen kéfzűlettel 2. 3. mértt-föld- 
ayiré-is el-vitethetnek.

-.-Már Méheidet iíly renddel 'el-kéí’zít- 
y£n , azt egeiken voltaképpen le-nem ír 
hatom , de takarofsan helybe-hagy va meg
mutathatom. A’ Nap’ fel-jövetelé vei állj 
ízembe, és a’ kasnak a’ fzáját Nap-kelet
nek erányozván, balra egy kevefsé Ej- 
fzak-felé haggyad , hogy a’Nap, fel-ke
léskor mindjárt jól meg-melegítvén ; deí 
után már hűvösbe árnyékossá, mikor a* 
méhek játfzani indulnak. - Ez az, minden 
ahoz tudóktól jóvá hagyattatott helyhez- 
tetéae a’ méh-kasoknak , a5 gyeptől ízépen 
meg nyefettetett eleven főidre. A’ kasok
nak pedig háta megé, bizonyos $ántz-for- 
ma hányásokat kell kéfzítteni, hogy a9 
következhető forgó ízetektől fel-ne fór-,, 
gattafeanak, Arra-is r?*á vigyázzon a’ mé-

' ■' b.4’'' V’ h.es<*



24 & Szaíafa

hes-gazda, hogy a’ méhek,ollyan 'helyre 
le ne rakattafsanák , a’ hol felesen fzok
tak a’ zöld-békák tartózkodni: mért azok- 
is nagy ellenségei a’ méheknek , és nagy 
ártalmókra vágynak. Láfaunk arról többet*

X. SZAKASZ.

4’ Méhek'' ellenségeiről, és azoknak el’tá" 
voztatásáróL,

A9 méhnek-a’; daráaon kívül - is! fzám- 
talan ellenségei vágynak, úgymint f 

minden tisztátalan állatok , ketske , let
tes t juh, fzarvas marhák, és minden föl? 
dón járó fzárnyos álla,j fci-vévén azok kö
zül a’lovat, és pávát, a’kik ha meg nem 
ennék is , fzagokkal, ganéjlásokkal, vi
zeltetekkel meg-háborltják őket, Hlyének 
a’házi, mezei fzárnyos egerek , a’ kígyó, 
gyik, varas-békák, fzita-kötö, lepke, han
gya, mindenféle virágba járó kemény há
túfeárnyos-férgek, bogarak, vagy a’tón
ké , küküílö, fetske, veréb , tyúk , rétze, 
pujka.moly, pilangó/hernyó. As pók 
igaz fok kárt okozhat a’hálójával a’kas
ban, de ha nem közéíít a’ méh-kashoz, 
fel - helyen ne rontsd-le kalibáját; kivált 
a’ tarka kerefztes póknak, sőt ha másutt 
találod-ia , tsináld fzépen papirosba vidd 
a’ méhesedbe , ennek terméfzeti ellenke
zése vagyon «' méh5 halálos ’ ellenségé

vel



JfcféS - £a.fláíí'v'í, -

vei a’ varas-békával, és ez a* kis pók a' 
nagy bolond békát meg-ölvén kertedből, 
ki-vefzti, iV varas-békának ollyan ízoká- 
sa m, hogy nyáron valami eny-helyen 
fák, vagy füvek alá egy kis gödröt ás a’ 
főid’fzínén, oda tojik, a’ pók feilyülröl 
mérgét reá erefzvén, meg-öli. Végre nem 
kell a’ méhnek nagyobb ellenség az etn- 
■bernél. Izzattan fe’ magad ne tnennj, fe’ 
más férjíit kivált betegest bé ne erefzfz 
'méhesedbe, és Aflzonyi-állatot Tavasztól- 
fogva Szent Mihály napig, azután femmi 
bajtól nem félhetfz. Ártalmas az-fs a’ mé- 
beknek, ha a’malomhoz, tsap - fzékhez, 
méfzár- fzékhez , az útfzához fzekér-út 
mentében vágynak,. A’ méhek mint tifz- 
taságot, mint magánofságot fzeretö- álla
tok ezeket nem fzehvedhetik, a’ inunká- 
jokban akadályoztatnak-

A’ tolvaj méheket a’ jó Méhéíz meg- 
eaméri (ezekből: hogy fekete fzíaüek ; kű« 
lönösen zúgnak; a’kőpübe, ’s kasba, mint 
a’nyíl, *egyfzerre bé-lopódoak; ellenben 
pedig a^ igaz lakosok pihenni fzoktak a* 
kas’ fzájánál, de a’ tolvajok igen idején, 
vagy eftve igen későn, mikor már a5 más 
méhek el-űltek, a’ kas köröl tekeregnek, 
keresvén a’ rést a’ hol bé-lopódhaísanakft 
Tolvaj-méh az-is, a’ mellyet haragjából 
egy Méhe'fz, más Méhéfz’ Méheinek pré« 
dálására küld. Tolvaj-méh leffz az-is, mi
kor Tavaffzal Méheidet mérges füveknek’
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mézbe kevertt porával meg-kurúsolván a? 
. közönséges kár-tételre helytelenül ki- bo- 
tsáttya. £’ kettőtől még a’ jó dkos, ’s ta- 
lltiitt Méfaélznek-is gondot-ád ám Mébeit 
meg-örízni. Tolvajt fzaporíibatz a’ rolTz 
heréiés által, ügy a* helytelen^ tudatlan mé-- 
zelés állal, ha a’ méz eMotsolódik ®a’ fzom- 
fzédok egyfzerében ott terémnek , azt fél- 
fzedik , és ez az ö terméfzetek , hogy a* 
hol tsak leg-kifsebb mézet talá!nak-is, azt 
ott nem hagyják. Ni a’ gondatlan vígyáz- 
talan , mitsoda meg - térítheletlen károkat 
okozhat a’ magad Méhesében? Tolvaj- 
méh az-ia, mikor a’Méhek jól mézelnek 
ugyan, és van-is elég mézek, de valami 
időnek változását meg-érezvén, a’ tulaj
don’magad Méhe eggyik a’ másikra jár, 
öli, hordja, vefztegeü. Ha éfzré vefzed, 
rnellyik jár a’ másikra, azonnal hints a’ 
méhek közzé iiíitet, vagy hamut s és ví- 
gyázd-meg hová, méllyik kasba. megy, 
a’ leíTz a’ házi tolvaj. Azután egy kis vé
kony fa-nyárson füft-meg égy darabotska 
fzalonnát, ’s azzal a’ forró ’síros fa-nyárs
sal, a’ tsútstsán alól egy hüvelykes tenyér
nyire , a’ melly tájjon a’ Méh - Anyát tu
dod lakai, fzúrd-áítal a’lépst külön - kü
lön helyeken kélfier , háromízor1 - is add0 
tudtára, hogy kárba jár, meg-tsendesedik. 
'Végre jó Tolvaj Máhet difztó ganéj* 
porával-is hinteni,
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XI. SZAKASZ.

Mehelt nyavalyáiról 9' és azoknak meg-es* 
■ mértetö jeleiről , ’j Orvoslásairól.

WToha a’ Méhek6 nyavalyajai az időnek 
külömb-külömb - félé réfzeiben fzók- 

tak meg-történni, de a’ Kánikulákban lég- 
inkább bajoskodnak e’ követkejendökkei, 
úgymint az Anyatlanság, Ha télen meg= 
ahyátlanodptt a’ Méh, hogy el-ne veffzen, 
a’következendő el-kéfzültt mézzel egy hé® 
ten egyfzer, ’s kétízer egy - egy kés’ he
gyen hinhed-meg.' Mikor nyárban a’raj
jal több Királyné ki - megyen, fogdos- ki 
belőle 2.3. tedd tiízta fzín-mézbe, és fzedd- 
lp az Anya - kupájában - való hártyát, és 
benne meg-poshadt méh-kenyeret, tégy 
hozzá veres virágú isóp -gyökeret porrá, 
íörvén, és egy kevés jó-féle fzeg - füvet, 
és gyömbért keverd-öfzve mind egy po
hárban, Nem tsak az Anyátlan méhet 
tsalogadhatod véle, hogy azt gondolja,,' 
néki hogy Annya van, egéfz az erefztés’ 
idejéig, a’ mikor meg - anyasíthatod; ha
nem meg-kenvén fát, vagy kast, oda fr.ái= 
lítbatod ezen mézzel a’ Rajadat, a’ hová 
fzínte akarod. Hogy Anya nélkül légyen- 
é valamelly Raj ? így próbáld-meg: eft»; 
ve késön menj a’kérdésben forgó kashoz, 
a’ mellynek óldalát meg»kotzíntván, tedd 
a’ kashoz a’ füledet, ha haliod, hogy

. 1 ra«h
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méhek tsendes zúgáfsal vagyak benne,bi
zonyos jele az anyátlanságnak,' Ha pedig a* 
kotziniás után puska-por módjára egyfzer-

• *re fel-zúdúlpak, akkor ninteenek Anya
nélkül. Avagy t ha Nap - keletkor a’ gya- 

. nús kashoz kőzelítefz, és ha látod, hogy 
a’ ki - járó lyuk körül, a’ zsúpjától - fogva 
az alláig, fzerte fzéllyel fuskosnak a' Mé
hek , bizonbs lehetfz benne , hogy árva 
ott a’ Kas; mivel ollyankor az Annyok* 
keresőben fáradnak, végre ha alattok a’ 
fold’, vagy a5 defzka-pad’ fzínén holmi 
igen vékony, ’s lágy só forma lép - hulla
dékok á’ Kas’ fel - emelésekor láttatnak,

• bizonyos jele, hogy nem Anyátlanok, de 
ha darabos, éá apró lentse formáúak a’ 
hulladékok, el-bihed, hogy a’ Kas árva
ságra jutott. Más az, az illyetén Anyát
lan Méh, tsak két újnyi lépet fém tud 
rakni, hanem tsak here-lépet, a’ melly- 
ról az említett dirib-darabságok le«húlla- 
»8jk. Az Anyátlan Méheket literiben ból- 
dogúlt Tsáti György, hajdani híres Mé- 
héfz a’ Debretzeni földön így Anyásítot- 
ta-meg: egy két fijók Anya-méhet meg
fogott, a9 Kast fel-fordította, annak ólda
lát meg-ütögette, hogy * a’ Méhek a’ Kas* 
óldalára fel-gyülekezzenek, és a’ meg-kí- 
vántató , mindenkor magával kéfzen-Iévö 
égett-borból, vagy pályinkábóí a’ fzájjá- 
ba vévéo , azt fújta közzéjek mint a’ füfiöt, 
a’ ajarkábanJévö fiók Anya-méhet #’ Kas

ba 



.■ Méh- tartásról^, áy

ba tette; ’s azután a’ Kast ismét helyére 
vifzfza - fordította f és mintha magokkal 
nevelkedett Annyok leit vóina, ágy el
fogadták*

A’ Méhek’ Meddőségének láfsuk a* 
meg. esni érető jeleit: ezek Ugyan büfzkén 
járó Méhek, a’ méz hördáshoz-is hamar 
kezdenek fijasítanak-is, de tsak öfz felé, 
és akkor-is tsak*annyit, a’ mennyi fzük- 
séges a* maga Kafsa-béli feregeknek ki
pótolására* Azért leírásokkal az időt én 
fém velztegetem; mivel a’ meddőből fo
ka jó fajtát»nem lehet várni ; hanem mivel 
hogy ökövér fzokott lenni, öfzfzel öld- 
meg, és pufztítsd-ki Méhesedből a' fárga 
bogarú M éhekkel egyetemben. /

A' Bádjadtságot, ibagy has - fzorálásí 
tsak a’nagy fzárazság, és nagy hévség 
fzokott a* virágok fzük voltához - képest 
okozni^ mellyböl nem tsak ez, de még 
más nyavalyák is fzármaznak. Est-, és 
reggel tájban, ha a’ Méhéfz a’ Méhek e- 
lött járkálván, látja/, hogy bádjadtan fzál- 
linkóznak-bé a’Kasba, reggel a* nap’fel
keltével a’ kívánatos harmatra ki nem ro
hannak, valóságos jele az a’ rajtok ural
kodó nyavalyának, meliy a’ fel- akadás- 
ban, vagy has-fzorúlásbn fe’ mézet nem 
hord, fe’ maga nem eí'zik, ha valamit bé- 
fzív ; ki • foiy belőle a5 ízájján , vagy a’ 
Kasnál maga ki - okádja,, melly által ’a 
fzomfzédok. tolvajságra- is indíttatnak, a® 

méz5 
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méz’ fzagára óda menvén , fel-nyalja, és 
azt gondolja, hogy az Ö ízomfzédja néki ' 
mézet fzarik, rajta megyen, ez beteg lé®, 
vén, el-kergeti, meg-öli, és mézét el- 
prédáljá. Az illyen bádjadtt Mellednek 
isinél] korpa-tstiberét, fzeg-fűt, fa-héjjat 
yefzelj-belé , fzílva levet, ■ komló virágot, 
hangya-tojást és mézbe torit kénesöt, de 
azt leg-kevesebbet, törd-öfzve . jól gyen
gén; főzd - meg fzappan-fü virággal, méz, 
zel, ha meg-bül, edesítheted, azzal lo« 
tsold has fzoruló Méhedet.
r d has- menést a’ Méhek efsös időben 
kapják, mikor a’ virágok tellyesebbek, 
és fzékesebbek, már a’kis Méh jóf is lak
ván, a’ lábán-való tehertől el-is fáradván; 
ha hamar jó időre fordulván, meg-meleg- 
fzik, jót ifzik , akkor nem válogatván a’ 
ti&ta vizet, tsak hogy ihaísék, ’s a’ hasát 
el-tsapván, meg-fofofodik ; mellyben el- 
is vefzhet; ha nagyon erőt yéfzen rajta, 
de ha egy két nap tart, még más nyava- 
lyáktól-is az Hlyeién eröltetéfsel ki - me» 
rekedik* Ha pedig rajta nagyon el - ha
talmazott; úgy. orvosolhatod : kámforos- 
éget-bort végy egy pohárba , tégy . hozzá 
fzeretseny - diót, Szent Ighátz’ babját, e-- 
tzetet, ánist petrefelem gyökeret, kevés 
írós- vajatskát, keményen keverd, öfzve, 
fözd-meg; meg-hütvén, ha nagyon ízet
len egy kia tzúkorral lehet timporálgat- 
nod > Eneg»kóítolh«d, . ■ •
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A' MéK els& meg‘büfzhödesét vagy a* 
hollóson maradi tojások, vagy pedig a’ 
lépben ugyan ki-költt, de hátútokkal vifz- 
fza--felé efett férgek okozhattak, a’ mei» 
lyek magokat ki nem rághatván, idejek 
el-telvéh meg-döglöttek, és meg-büfzhöíh 
íek ÖB.nöa lép-kamarátskáikban. ■ ■’

A második rend-béli megbüfzhödését a 
Méhcknek, melly veszedelmesebb az első
nél, a’ gyakor zápor, ragya, és a’ jég- 
efsök ■ okozzák; Az illyen éfzre vehető 
büdös Méhek’’orvoslása ebben áll: a’ bü
dös Kast fel-fordítván, verjé-fel a’Méhes- 
Gazda a’ beteg Méheket más üres Kasba, 
tegye az döbbeni helyére <, a’ hol harmad 
napig meg*, marad hat. A’ melly lépet azon 
Kasban magának isinél, azt-is *vegye-el 
töip, és verje harmadik Kasba, tartsd jól 
fzíh-mézzei, és más jó egéfséges Méhnek 

ízélekről le-ízelt Sápét* ízegézd-fel né
ki ,■ meg-gyógyul, és a’ munkáldodás- 
höz fog. ' * * - > > -

A! Mételyt a’ ’ Méhek a’ nem folyható 
poshadtt, kék - fzínü vizek’ italából kap
ják, és melly határokat a’ iég»efsÖ 
meg-róntott, azokon-is meg - mételyesed- 
nek, Orvofság í végy vas port, vagy taer« 
fán termett üres hernyó féízket, a’ mel- 
lyik közelébb lefzfz a’ kezednél, vizes- 

. borban fózd-meg, hütsd-meg, meg-sózván 
azzal lotsold-meg mételyes Méheidet. Ez- 
is ragodó nyayalya; miyel tavafzfzal el®

v ■ . kap-
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kapja a’ mételyt, a’ lépeinek meg-penyé- 
fzedéséböl-ís. Esméretö jelei majd azok, 
a* mi a' hasmenése , tsak hogy a’ fosa- 
sok enyvesebbek , nagyobbak , és feke
tébbek , hogy a’ hová esnek, ott rá-fzá- 
radnak, fokáig meg-látfzanak,

A’ Zápor óság e? Méheken nem tsak 
tök-virágzáskor , hanem egyéb töltséres 
virágok’ ki-nyílásakor-is uralkodik rajtok, 
mellyeket a’Méhéfzek, Méh vefztinek-is 
hívnak. A’ midőn ki-bújnak fifztesen ma
radnak, akár harmat , akár efsö érje, a* 
derekok, de kivált hátúitokra nagyon rá~ 
Tzárad, és fzínte meg-varasodig a’ Méhen, 
Orvofságat Szedj egéfzfzen ki nem nyíltt 
fejér-liliom , és tök-virág’ bimbóját egy jó 
öfzve marokkal, vagy akarmi töltséres 
virágoknak majd-majd ki-nyíló bimbókat, 
és sós ró’sa - etzetben tedd egy tifzta e» 
dénybe , főzd - meg, ha nem elég etzetes 
hígítsd.meg ismét ró’sa-etzettel, és lotsold- 
meg vele a’záporost, le-húl róla : más kü- 
lömben nem hord, addig küfzködik, míg 
el- véfz. Ez a’ nyavalya majd igen egy- 
gyez a’ tetvefséggel, és talán abból fzár- 
mázhat*

A Himlözés, tsak a5 Rajokat bántja, 
áz egéfz telteken apró köles kása forma 
sárga .pettegetések tapafztaltatnak, fzáj- 
jók , és álla - kaptzájok el-fzélefedik, fze- 
mek előtt, álló két kis bototskájokat le= 
tsüggefztik. Orvoslása az, a’ mi hasízorúlá* 
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sé. Avagy tartsd őket feín-mézzel bőven, 
mellybe Uuka-fög&t veres pofztót kutya- 
borz’, ’s tövíakes-difznó’ porait faa kever* 
léi, fel-gyógyúl himiös ^iéfaed, lépeiben* 
is lehet ki-vagda!ni, ha mind ném-is. '

A* Bibirtsós Méhek aprók, és feketék, 
tsak here-lépet, de azt-is igen keveset 
raknak. Ezt másként nemZ«tséges nya
valyának mondhatom 1 mivel a Jprtibus 
forte# procreantur az illyetéa bibottsos 
"Méhek beteges, tsQnka-bonká, megírom* 
lőtt Any ától’ fz|rmáznak, OnoJ^ága: Dél- 
tájban doboltafsék • fel más üres Kasba, 
benne maradván eftvéig, akkor Üíke ki a’ 
Méhes-gazda a’ gyepre, de távol a’töb
biektől, hogy ottan éjtfzaka meg-marad** 
jón , hogy Így más nap, a’ melesleg * lé
vő Kasokba haza fzálinkozván, ezek ál
tal, az azokban lévő Méhek njeg-fzapo- 
rodnak, az időt-is faijában nem töltik^ 
Avagy, Kerefs egy más egéfteges Anyát, 
ama’ hibást fogd - meg, és, azt kettő fza- 
kafztván, annak torongyávai kend - meg 
az egéfségeat, és azt tedd a* férgek köz
zé, és el-fogadják, As fel dobolásról alább 
fogok fzóllani*

■: A' Méhek' még - vakulja tavgfofzal a* 
fagyal-fa virágtól, nyárban más ártalmas 
füvektől efik rajtok két, három hétig fin- 
iödvén, magoktól-is ki-gyógy ólnak , de 
jobb rajtok fegiteni akkor, mikor rakásra 
búvik,, mintha fázna, a’ Kasból ki nem 

€ jár, 

,—_
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jár, ’s földre le - búi, nem máik , feggét 
fel-fordítja, fzárnyát reízketteti: meri más
ként késő lefz, egy tartós efsö néki jő, 
éhel-Í3 el-veízhet, Orvofság". Kámforos- 
égett-borban smer gyökeret,, levendulát, 
fzöllc-vefzfzö vízét, eb tej füvet, Rozma
ringot, tömjént fözz-öfzve, azzal lotsold- 
meg. -. ■

Méh meg-vetést a’ rofz idő, ízük 
virág, fzük méz okozza , úgy öfefzel,, 
mind tavafzfzal, nem bízván eledeléhez, 
tóronkás fiait nem melegíti, éretlen ko
rokban a’ lép-skatuiyákból, vagy már ép
pen elevén korokban is ki-húrtzolják, a’ 
mellyröl mondják a’ Méhéfzek, hogy meg
vetett a Méh* Az Hlyen Méhen tavafz- 
í’zal mézeléfsel lehet fégíteni, de here port 
keverj közibe* ■

A* Méhek8 nagyobb nyavalyáihoz® 
tartoznának még többek-is, mint az elsős 
időben tartó tsömör, két' fzomfzéd Méh
kasnak egygyik a’ másikkal lábon állva- 
való verekedések, mellynek a’ két Kas’ 
közébe , ha fekete ürmöt , tziprust, vagy 
Jevistikümot nem tennél, meg-is ölnek 
egymást,’s más efféle betegségeiket bíz
zuk a’ füvekben, ’s fákban fekv^o erőkre, 
mellyeket az okos Méhek önként meg
keresnek, (

XII. SZA.
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XII, SZAKA s'z.

Méhek' munkálkodásiról) 'jfajzásiról.

A’ Méhek a’ miből építenek, a’ maté® 
riálé majd nagyobb réfzént velek 

kell lenni, a’mint egynéhány fzempillai ® 
tások után látjuk, hogy valami ragadós 
mézgával , mellyet fákról, ’s füvekről 
gyűjtenek, a*Kast elöfzör meg- fepervén, 
annak falait simán meg-vakolván, mind
járt a‘ Méhek leg-elsö épülete, vagy - is 
lép íonkolya tűnik fzembe. A’lép fejt pe^ 
dig nem egyéb a’ tifzta viafanál, á’ hon
iéi világos hát az, hogy a’ viafz mézből 
lefz, nem pedig a’ méh lábokon hordott 
holmi egygyet másból, hanem a’ valósa* 
gos magoknállévö , ’s leg-jobb fzín-méz- 
böi kéfzítik a’lépeket. . A’ mézet a’ Mé
hek’ a’ virágokban kéfzen fohőlt fe’ talál
ják , hanem a’ virágok’ hordotskáikból 
valami édes nedveíséget fzívnak-ki, és azt 
az alatt míg haza jutnak, gyomrokban 
méznek el- kéfzitik. Hordalak mondom 
az ö lábokon, vékony forma matériát, a’ 
mellyböl fijasítanak-is, és magokat is táp
lálják, de abból nem tsinálnak lépet, sőt 
inkább azt , a’ már előre el-kéfziilH lé- 
pekbe rakják, a’ mellyet islógnak, Méh- 
kováfznak, párafztosan Méh - kenyérnek 
hívnak. Már a’ melly pintze kamarába 
akar fzaporítani, a’ Méh 1 abba mintegy 

■. oá ko-.
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kosárba féfzeknek hprd Méh-kenyeret a’ 
fenekére, és oda tojik, a’tojását üli, me
legíti, nőig ki nem pattan; lefz belőle egy 
kis fejér, fzederjes fzínü faji-féreg forma 
Méh pondró , a’ mellyel ofztán, a’ kotlós 
Méh körül-rakván mézzel, és meg-növé- 
se ideig tartó elegendő Méh - kenyérrel, 
fellyürűl bé-borítja viaflzal, hogy-az ott 
járó Méhek meg ne tapodják , és ott fzé- 
pen meg-ízárnyosodik, ha benn nem fúl 
a’ burokjában, Innen bizonyos az, hogy 
nemző port mézzel, és vízzel öfzve-gyúr- 
ván , (eledelére a’ Méh - hernyótskáknak 
fordítják a’ Méhek,

Láfsuk végre mimódon kéfzűlnek az 
erefztéshez, és mitsoda renddel rajzanak. 
Szent György nap után a’ jó Mag-méhek 
az erefztéshez kéfzűlnek, Azért a’ Mé- 
hedet ne fokát pifzkáld, a’ tifztogatásban- 
is igen vigyázó légy: ne - is fordítsd-fel 
nagyon a’ Kast fzájával fel-felé, hanem 
tsak annyira , hogy az el-húllott Méh-ke- 
nyeret, mellyel a’hangyák , és más fér
gek meg-lepnek, le - feperhesd , a’ Kas’ 
fzájjá elejit tifztán tartsad. De ha bizo
nyos okokból meg-akarod őket nézni; dél 
után három, négy óra tájban lég-jobb, 
mivel a’Méhek-is a’ dologtól, ’s melegtől 
el-bájadván, tsendefségben vágynak, és 
a5 begyek - is tele van. Ha már látod, 
hogy borítotja vagyon^ Méhéfzeknél anc 
nyit télzen, hogy már az Anya - házai 

köz-



. .. í
Méh? tartásról, 37

közzül, mellyek a’lép* fzéleire, hol egy 
hol kettő, mintegy juh-tsetse fel vágynak 
ragafztva, és rakva, az illyenek közzül 
mondom, némellyek még bé Hintsenek, 
rakva, hanem tsak valami erős forma lép 
vagyon bennek félig formán, de vágynak 
ollyak közöltök, a’ mellyeknek felső ré» 
fzek -is bé - boríttatott,

, A* melly Kas Méhednek illyen bé- 
boríttotja vagyon, az lég feliyebo nyóltz 
nap alatt erefzthet, ha a' roífz idő nem 
hátráltatja, első rajt, »£•<. óikat két hétre, 
harmadikat harmad napra , negyediket, 
ötödiket, úgy fordulhat minden másod 
napra.

. ; XIII. SZAKASZ,

éfz Erefztést, vagy Rajzást miről lehet meg- 
esmérni , hogy mikor, és mennyi időre 
lehefsen az elfő Rajt várni és hányat,

Mikor az Anya-méh, a’lép rakást meg
állítja, már-már az erefztéshez ké- 

fzúlvén, a’lépek’ elein, fok mintegy vé
kony, és hoífzas mogyoró formányi Anya
házak rakattattak; már a’ mint' említet
tem némelly réfzét bé-borítja, ué.nel'y ré- 
fzéhen pedig, valamelly favóhoz hafon- 
ló forma nedveíség látfzik, el-hihed, hogy 
el-közelítet 1 az erefztés’ ideje, ha a’ kas
ban a’lakosokba annyira meg-fokafodtak, 

c 3 h°gy ' 
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hogy a’ helynek fzük vólta miatt, a’ he
verni nem fzokott mébeknek egy réfze, 
hogy a’ dolgozóknak akadályára ne legyék 
hivalkodni, és atsorogni kéntelen. Ha a’ 
kasban annyi gyűjtemény találtatik, hogy 
az új fajzat abból meg-rakodhatik ; bizo
nyosan új Rajt várhatfz, és akkor el-me- 
netele előtt három négy nappal magát a’ 
régi Anya-méhe^ tsatolja, mellyel bar* 
nás fárga fzínéról a’ világos - fárga fiatal 
Anyától meg-külömböztethetlz, á’ mint, 
a’ 94-dik Efztendöben írtt Pefíhi Kalendá- 
riomban-is emlegettem,

A* jókori erefztés kezdődik Orbán’ 
nap tájján, végezödik Illyés’ napja - felé, 
noha Auguftusban, sőt Septemberben - is 
látunk tsiri- biti Unoka-rajokat, vagy a’ 
tavaffzal hátra - maradiakat, a’ kik Ápri
lisban Heréket' nem neveltek;, holott a* 
Herék egyedül azért tenyéfztetnek , hogy 
a’ munkás méhek’ fajzásit fel* neveljék. 
.Mikor már a’ méhek a’ nevelő dajkákról 
fzorgalmatoskódnak, igaz jele az , hogy 
a’ tsetsömök is fognak következni. A’ He- 
re-fiasítást, és a' Méh - hasítást a5 lépek’, 
Izéiéin meg-esmérhed: mert a’ Méh«fiaké 
fzínültig van a’ léppel, de a’ Heréké ki
ül, mint egy borsó, Némellyek, há lát
ják, hogy ax Herék nagy fzámmal vágy
nak a’ kasban, erefztéskor mindjárt, má
sok még előtte kezdik ki-tifztitani a’ lé- 
pekből a’ Heréket, egy éles kéfsel fzínül- 

-tig ■ 
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tig le - vágván fzélefsen, a’ mellyeket a’ 
öjunkág-méhek a’ kasból mint valami dö
göket kihordanak, Jó ugyan az iilyetén 
Herézés, de mások ismét kihagyják köl
teni , hogy a’ méhek kedvekre bújalkod- 
pnák á’ Herékkel „ taak akkor vágynak 
nékik" fegítséggel, mikor a’méh maga kez
di ki-verni, úgy hogy már o’sonna után 
a’ kas’ fzélén ©llyan tsomó Here-rajzáso
kat. mint a’ két öklöd meg-láthatfz, a’ 
mellyeket, mivel fulánkjok ninlsen, ott 
kezeddel meg - ölhetfz.

Ha pedig a’ Herék nagyon meg-lép- 
nék az Anya-kas • méhedet; fogdofs* meg 
belőle egynéhányat, dörsöld-öfzve, ábrá- 
zatodat, kezedet kend-bé véle jó , dobold 
akár más kasba, akár ha bő a’ kas; an
nak az óldalára, a’ vén fekete lépet fzedd- 
ki viafznak; mert mézet ugyan nem kapfz, 
azi-is meg-nézhetéd, ha van-é Annya? És 
így a’ vén méhböl; egy fris újjat teinálfz,

Még ■ minekelötte a’ Rajokról kezdjek 
fzóllani, és azoknak bé. fogásokról,; ezt az 
egyet a’ méh-fzaporodásról meg. jegyzem. 
Egy kas Anya - méh, ha az idő fzoigál; 
egy jó méhes - gazda’ kezében fzaporod- 
hatik tízre. Azokat ugyan mind magok
ban gondolhatván; Anya-méhnek meg-nem 
hagyhatod, hanem ha jó mézes-gazda kí
ván fz lenni; ne fajnáld fáradtságodat a’ 
méhek körül, vesd hízóba útól éri a’töb
bit, és így' jó fajta Méhre fzert tehetfz: 

c 4 - mert
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mert máskéni a’ telet ki nem álíja. És? 
így próbát-tévéh, hogy télben ne bajos- 
kodj véile, öffzel vedd hízóba, a’fzegény 
rajt, áz-az: fzent Mihály nap tajban, ízé- 
lodat azonnal el-érted* Z-áfauk-meg hát 
Rajok8 mívóltáu

XIV* SZAKASZ. 1

RajoR és azohzafc hé" fö*
} gésáiról,

A5 Rajok négy-féliek: úgymint az ide- 
jén-való. Raj, melly néha Áprilisban 

vagy Májusban ererzt, a’honnét-is jdején- 
való Raj a’ neve : ©ert.'a’ rendes rajzás 
idejét meg-elözi. Ez az idején-való. erefz- 
tés mitsoda okokból fzármazik, azt én 
nem vitatom , hanem fsak azt mondom, 
hogy az ohoa méhes-gazda, a’ ki a’ mé
hek’ zúgását esméri, megtudhatja, mel- 
lyik Méh-kas fog erefzteni illyétin idején- 
való Rajt: inivei á* Rajzás el ott-való na
pokban a’ kasban valami íafsú, de még
is a’ levéli-béfca’ fzavához nágyori köze
lítő tartós sípolás hallatik. A’ melly sí
polás mennél rnkább-meg-inkább hallatik, 
annyival bizonyofsabb . az erefztés’ jele. 
Ha ez a’sípolás az erefztés után még to- 
vább-is hallatik: bizonyos jele a’majd u- 
tánna következendő Rajoknak, a’mellyek 
igen jók fzoktak lenni; mivel egéfe ta- 

vaíz-
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ralitól--Fogva éppen Öfzig a* mézelésre 
elég időt nyernek magoknak.

A’második rend-béli Raj, mivel igen 
kényes, és öt, hat, hét, néha tíz fontot 
nyomó fxámos néppel-is gazdag, tehát 
annak bé-fogását rövideden itt le-írom. Mi- 
kor/már ki-erefztett az első Raj, ha tsak 
igen magafsan nem jár ; foha íe’ erőltesd 
a’ hamar meg-fzállásra, hadd járja-ki ma
gát,- míg valahol még-tsoportozik , azu
tán az a’ végre ebkéfzített tifzta kast vé- 
vén, tiízta fzalmával füfiöld - ki jól, úgy 
hogy -a’ kas fel-melégedjen, és a’ főtt ál* 
tal-járja , azután Méh-füvel dörgöld-meg 
belőj mindenütt, tzitrom fűvel-is jó; ha e- 
gyéb hints; híntsd*be sós etzettel a’fzád- ' 
hói méhéfzefsen, de akkor ne pipázz, a- 
zután a’ kasba Csinálj kerefzt-fát kettőt, 
hogy egyik a’kas tsútsától mintegy arafz* 
nyira , a’másik alább azon egy tény ér
őjével kerefztbe efsék , a’ kas’ fzájja pe
dig ezen kerefztnek negyedére, fzínte kel
lő közepére hagyattafséfe.

Már az illyen kasnak fczallyát veres 
poFztó-fzéHyel vónd-bé, még jobb volna, 
n^v a’ pofztó-fzélhez egy tenyérnyi gyóits- 
is varva ^ólna, a' melly a’ kasban belől 
van, affelöl azután tartsad - alá éppen, a’ 
Rajnak a’ kást, úgy hogy a’ függője a* 
Rajnak már akkor-is a’ kasban légyen, 
egyfzerre rázd belé, ha a’ zfát nem rázha- 
tod-meg; holmi ágból Isinéltt feprütské-

e 5 - vei
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vei pjfzkálgasd-le ferényen, elsőben füst 
nélkül, ba nem akar le-ízállani ; tégy oda, 
a’ hol a’ Raj ki-ízállött, egy zöld levelét' 
a! Levifíikomnak , azonnal bit hagyják, 
mikor már bé - fepretted , vagy ráztad, 
állj kilijebb akkori helyedből, de a’ kast 
le-ne fordítsd, hanem fel-felé fzájjával, a’ 
hol látod, hogy még vágynak tsavargó 
méhetskék , hadd menjenek belé, és egy- 
gyet, kettőt a’ kezedben rajta kerekbe 
fordítván , mintegy .fél - óldaláalag tartsd 
még egy kis korig, a’ kast alább - alább 
a’ föld’ fzínére erefztvém a’ kas’ fzájja’ Izé
iét fsak bakkal, fzép tsendefsen fordítsd- 
fel a’kast. Ha tsak ugyan még-is marad
nának azon helyen holmi fzállángó mé
hek ♦ a’ hová a’ Raj fzállott vólt, fö-kép- 
pen ha más Raj ki - jövetelétöl-is tartaíz, 
foha fe’ tzifrázd, a’ kinn fzédelgőket fű- 
ftöld- bé, és akkor mindjárt vidd a’ Mé
hesbe tedd az álló-helyére, ha akarod ott 
hagyhatod efivig.

Ha pedig a’ kasból újra egéfízen ki- 
fzáll; vagy arra, vagy más helyre, rázd 
bele a’kasba, fujd^meg tifzta vízzel, meg
marad, tsak nézd-meg; nem eaett-é-el az 
Annya ? , Meg - láthatod pedig könnyen; 
mert akármi hirtelen efsék-ki közűlök, fó
lia fintsen Ö tíz, húfz bogár nélkül, sőt 
meg-kenvén kezedet ahoz - való füvekkel, 
mikor tsák magát a’ Méh-anyát ki-fogod,. 
lAkor-is öt, hat aiáfzkál a’ feesedea, sőt
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ha akarod; mind az egéfz Rajt kezedre 
fzállíthatod, és úgy a’ kasba az Annyát 
belé "Vetvén rázhatod.

Ha tsak ugyan még is a’ meleg mi
att kinn tovább-is magát akarná fzeiiöz- 
tetni , lotsold - meg , és vizes kezeddel fo- 
dord- meg a’ fzárnyát, meg-ízégyenelvén 
magát, azonnak feregestöl a’ kasba taka
rodik. Ennek a’ rendes ideje Szent-Iván 
nap előtt fzokott lég- hafznofsabb lenni?, 
mert hová későbben esik - meg a’ Rajzás, 
annál kevesebbet bízhatfz hozzá. A jel 
itt ez : ha a’fejt táblákban a’Méhek’féíz- 
kei láttatnak , és a’fejt lépben mák for
ma Anya-mék házak-is vágynak, (a’mint 
már többfzör-is említtem) bizonynosán e- 
refztenek, ha valami fzerentsétlenség nem 
éri őket, melly miatt ( a’ pedig egy e'jtfza- 
ka-is meg-törte'n hetik ) a’méhek a’tsetse» 
mőket a’ kas’ fenekére dögölve alá-tafzít- 
ják. Ez idő’ tájján tartozó kötelefsége a’ 
Méhéfznek , hogy, reggeli §. 9. órától-fbg» 
va, débutánni 3. 5. óráig talpon - légyen. 
Mikor már a’ méhek ellve reggel a’ kas” 
íiájján Seregeinek, kivált a’ meleg ejtfea-- 
ka után ha kevés bogarak láttatnak a’ 
kasba ki ’s be-járni, e's azután a’ kas kö
rül fzokatlan fokaságú méhek zsibbonga- 
nak, vagy ha már annyira megyen a’ do
log, hogy a’ méhek febesen ki - reppeh^ 
pék, és mint nyúghat&tlanpk, meg minek 
járt viffzátrepülnek ; igaz , és tsalaatatlaa 
jelei az erefatésaek^ ■

. 1 i 1
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A” harmadik rendbe tartozó raj, a’ 
másod raj, melly- ha jó akar lenni lég-fel- 
lyebb nyóltz ’s kilentz nap múlva a'z első 
raj után . ki-ver, és fokfzor a’ fok Anya' 
miatt két három (soméban-is telepedik 
meg, a* mellyért a* kasba ütni- is őket 
igen bajos 5 de azért a’ második erefztés- 
böl kettőt , át harmadik erefztésböl hár
mat, négyet-is együvé fogj: mert ezeket- 
íb meg-lehet egygyeztetni, a’ mint alább 
meg-mutatom, és még Magméheknek-is 
alkaímatósok lefznek,

Az utolsó rend-béli raj, a rajnak rar 
ja. Ez rend fzerént igen nyomorú’lt ízo- 
kott lenni: mert későn erefzt, ’ és az Hlye
ién fiatal raj ritkán lehet léges, azért ( a* 
mint már többfzör-ia említettem ) jobb, és 
hafznosabb őket a’ rajzásban meg-akadá- 
lyoztatni. E’pedig így megy végbe: meg- 
visgálom a’ kasokat'^ minekutánna az el
ső, második, harmadik rajokat el-erefz- 
tettte ; és valahol here-féfzkeket látok; a- 
zokat jó éles kéí’ael fzokás fzerént fel
vagdalom a’ borítékjokat. Ezen a’ Mé
hek meg-fzeppennek, látván , hogy a’ he
rék rakásra öletnek. Más nap nagy tsen- 
defség következik a’ kasban , ésf meg- 
keferedet Méhek a’meg-ölettetteknek ki- ' ' 
hordásához fognak. Míg ebben foglala
toskodnak: le-tefznek a’ rajzásról, e's az 
Anya - méhet, a’ mellyel útnak akarlak 
indúlni, meg-ölik; mivel így fe’vezérjek, 
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fe’ dajkálkodó heréjek nem lévén, ö.k-ig 
fzorgalmatOBan a’ mézeléshez fognak a’ 
köz-hafzonra.

Ezeket az unoka rajokat, ügy a’ har
madikat , negyediket, ötödiket azoknak 
ua|y8ágok , kitsinységek , .és; az időnek 
mivóltához intézzed: ha sovány idő van, 
kisded rajat, egy jó kasba űthetfz kettőt, 
hármat, jobb ba egy jó rajod iefz , mint 
a’ fok tsiri-biri, femmire valók, a’ mel- 
lyeknek fe’ mézek’, fe’ viafzfzok’ hafznát 
nem veheted.

Mivel a’ Méh-tartásban nem á’ köl
tség , hanem a’ fzorgalmatos gondofság 
folytatja a’ gazdagságot; a’ hozképest 
(noha a’ Méhéz’ kötelefségét egyátaljá- 
bán majd mindenütt emlegettem) itt még 
egy kevéfsé a’ rajok bé fogásába egyeíe- 
dem^ hogy a’ Méhéfz az elöl - adott raj- 
botsátás’ jelenségeit efeében tartván , vi
gyázzon , ha az Anya-méh meg-fzáll a’ 
Kast reá kell borítani, a* Kas’ tetejére 
pedig egy kopott kalapnak a’fajiját, er
re a’ karimára a’ raj egyfzerre meg - fzáll, 
de ba az Anya-méh el-véfz , a’ raj vifz- 
fza-megy a’ régi Kasba, és vagy más Méh
anyával fog-újjonnan ki indúlnj, vagy ben
ne marad örőfere, A’ fzemes, bátor M& 
héfz a’ fzéllyeLvafó rakás tsomók között 
az Anya-mébet ki-keresi újjával, azt. a’ 
Kasba bé.tefzi, és így az egéfz Méh fo- 
gást-is elvégezi, fokfzor minden rázás,

'■sö- 
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söprés nélkül egy kis bárány ürömmel a? 
Kasba lehet hajtani. A’ bé-fogáfsal nem 
kell sietni, míg a’raj meg nem Csendese
dik: mert a9 több Anya-méh van a’ raj
jal egynél, a’ várakozás alatt a’ Méhek 
öfzve-békéllenek, a’ fzüks^gtelen Anyát el
igazítják , ’s nem-is tanátsos az első rajo
kat egy Kasba venni.

Ha egyfzerre több .aj rohan - ki a’ 
Kasból, a’ meilyek külön fzakadva iön- 

■ nek-ki, vagy a’ levegőben öfzve-kevered- 
tek, tsak azt'várja-meg a’ Méhéfz, míg 
az első tsapat valahol meg - állapodik, és 
az abrofzfzal takarja-bé, hogy a’ másik 
tsapattal öfzve ne keveredjen. Ha pedig 
már meg-keveredtek, nagy Kast kell né
kik adni, vagy mihelyen ebből a’raj fel- 
légből valahol egy Kasra-való meg-tele
pedett, azt fogja-bé, és vigye bé-kötve jó 
meffze, és hagyja ott. A’ még a’ leve- 

• göben ’sibbongó réízek, egy másután u» 
gyan ott meg - telepednek, ezekkeL, és a’ 
következendökkel - is, mint az elsőkkel, 
úgy kell bánni.

Egyfzerre öt íz-béli raj zavarodott- 
öfzve, és mind az öt egy magános gal- 
lyon fzállott-meg: kéntelenségböl a’ Mé
héíz öt óráig várakozott, míg mind meg- 
tsendesedtek, akkor a’ gallyat le-füréfzel- 
te , Csendesen a’ gyepre le-tette az egéfz 
Méh tsomót, körülötte pedig öt üres Kak
aókat a’ föld’ fzínétől fel-emelve helyhez?

te-
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■ tetett, így az öfzve - keveredett rajok öt ! ■ 
> réfzre ’ pízíötták , a’ kelletlen Anyákat

meg - ölték.
A’ második, harmadik, és egyéb Isi- 

rí - biri rajokat mindjárt erefztéskor jobb 
meg - egyeztetni: mert illyenkor a’ Mé
hek meg - egyeznek ; de a’ második , és 
harmadik rajokat kerefzt- fa nélkül-való 
Kasokba kell ütni,, meg-kell várni egy 
kevéfsé , ha a’ raj a’ dologhoz fogott-é? 
vagy el - kéfzűl (a5 mellynek az a’ jele, 
hogy vele több van egy Anya - méhnél) 
ha látom, hogy el-kéfzül: mind ennek, 
mind pedig a’ meg-egygyeztetendö kasok
nak fenekét bé - kötöm, árnyékos helyen 
fejjel mind alá-fordítom, és eftvig ott ha
gyom; ellve pedig lábra állítom, hogy 
fel - menyjenek, Azután a’ kas mellett a* 
fzaporítandó kasnak, körületével egy meg- 
egygyezö gödröt ások, és erre tsendesea 
reá téfzem az erötelen raj Kast, kemé
nyen meg-ütöm a’ Kas’fejét , hogy egy-r 
fzerre mind a’ gödörbe háljanak. Ugyan 
akkor az üres Kast el-kapom, a’másikat 
a’ gödör’ fzájjára állítva úgy hagyom. A® 
Méhek fél-óra múlva a’ fellyül tett Kas
ba fel-fzállván, öfzve-barátk'oznak. Míg 
az erefztésnek ideje tart, addig adjon a’ 
Méhéfz Anyát az Anyátlannak; mert az
után nem lehet rajtok fegíteni. Az Anyát
lan Méhekről már fzóllottam oda fellyebb 
a’Méhek’nyavalyáiban*'

XV. Sza>
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XV. S Z AK A S Z.

«ZT Rajzás után . a* Méheli gond • mfelésére 
tnéz mi kívántatik , hogy hafanos légyen 
a’ Méz*failrett

A * Méheidet Orbán nap tájban fa5 mint 
lk említettem) igen meg-tudhattad, mel- 
lyik mennyit, és mikor fog erefzteni, a’ 
már akkor látfzó Anya - házrólde, ha 
azután meg, fe’ Medárdusra , fe’ fzent 
L,áfzló napra nem rajzik , baja van, bizo
nyosan el-hiheted, a’ mellyet így próbálj 
igazítani: ha látod, hogy Anyás, és bo
garas eléggé, fogd-el elsőben a’ minké
től, egy héten tartsd bé-zárva^ két, bá
rom nap alatt-is rá gondolja magát a’ he- 
verésben a’ fzaporításra.

Ha pedig a5 rajja kéfzen volna; de aí 
vagy igen Anyás volna, vagy az alkal
matlan efsős idő miatt ki nem merne jön
ni; lotsold-meg juh téjjel, vagy : fzedj egy 
tsomó tojáfos hangya-bolyt, vágy féfzket 
és apródonként fzord a’ iépe közé erefz- 
teni-fog. Ha pedig.meddő találna lenni, 
hagy békét a’ mrit fellyebb-is meg írtam.

De azon-is meg-ne útköz, ha a’várt 
időre mindjárt tavaflzal nyakra- fóré Mé- 
heid nem ereíztenek: vágynak ugyan ol- 
lyanok-is, a’kik fokfzor erefztenek, a’ 
tavalyi lép’igen kevés fel-fogásával, iga
zításával s újításával: vágynak' azomban 

ol- 
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oliyanok-is, a’ kik , míg a’ Kasokat új 
léppe! tele nem rakják, addig nem erefz
tenek, és míg a’ rajokat*is jól még nem 
dolgoztatják, és az Hlyeién Méhek, igen 
jó fajták, ha keyefet erefetenek-is, nagy
ra kell ‘ betsűlni.

Ha azon mefierkedel, hogy t-sak fza- 
porítson, ‘ tselekedheted, hogy hatot • is 
erefzt, tsák hogy ofztán reá vigyázz az 
időre, és néha mézeld-is, még annak a" 
rajja abban az efztendöben unokával dí- 
tséri ’s köfzőni fzorgaimatofaágodat. De 
még a’ Pár - raj -is meg-erefst kevés fe* 
gítséggel .* az ugyan már igen fzegényen 
marad, ki-kopván a’ bordani-való időből, 
hanem ha fajtájára nézve meg-akarod tarta
ni; fegítsd-fel míg a’dér le nem efik\ mert 
azután foha a’ Méh, méz lyukat bé nem 
borít, fe’ nem hord, hanem tsak élődik.

Addig hát míg a’ dér le - ©fik', vesd 
hízóba, két hét alatt annyira meg-javít
hatod, hogy télen femmi bajod nem léfzen 
a’ tartogatásával* Melly így inegy vég
hez : »az ollyan fzegény forfá Méheknek 
fzedd-le a’ fzélsö öres lépeit két felöl, és 
azok helyébe más Kasokból a’’ horgas 
kéfsel fzedj mézzel teli lépek et, és ki*» 
vált vefe lépet, fzegezd a’ fejtes Méh* 
kafaába, harqpad nap alatt oda íorrafztja<s 
a’ mellefkjnáind addig reggel és e fi ve mé
zeld , míg látod/hogy a’ maga régi lé- 
-pei közt-'is van már .borítottmáza, 

d- - . Mi-
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Mikor az erefztés jó divatjában van , hat, 
hét raj-is ®fzve faáll, akkor kéfzíts Kafo- ■ 
kát, és orzd-fel egy egy Kasra a’ mén- ■ 
nyit gondolfz elegendőnek lenni, hagyad 
ott, rakd a' Kafokat egy más mellé ; éjt- 
fzaka el-igazítják ok mágok 1 dolgokat, 
teák hogy más nap jókor -reggel néze- 
gesd-még^ és hord külön * külön mindeni- 
ket helyére, vagy pedig ha már egygyik 
ki- botsátott, és á’ másik-ia ugyan akkor 
akar erefztepi, egy abrofzfzal kösd-bé, 
és fogd-bé elsőben azt, a’melly erefztett, 
és azután erefztefs a’ malikkal rendre. Ha 
pedig igen fokát találna erefzteni a1 Méh; 
az utolsó kitsiny rajoknak öldösd - ki a* 
Méh-annyát, és űsd-vifzfza az Annyára, 
híntsd-meg falétromos vízzel, vagy kám
forral , nem erefzt. . 1

' Szent Ifiván Király naptól- fogva >E- 
gyed napig, a’ lyukas halókat, ha vefz- 
ízőböl fonattattak, meg-tapafztgsd, a’ ki«» 
járó fzájját tsak annyira hagyasd, a’mel
lyen egy Méh bátran ki jároafaoDí Moft 
kezdik a5 Méhek a’ heréket ölni , a’ Méh 
darásak pedig a’Méh-kafokra járni, mint , 
tulajdonokra , a’ fzelek-is nagyobban fúj
nak , a’ tagos lyukon fok giz gazt hordá
nak a’ kas-alá a’ tagos fzáján. Ha pufzta 
földön tartod őket, Izórofean tsináld - bé, 
tömd kőiül földdel, ha deízkán, marha- 
ganéjjal tapafzdde, Pipával, vagy akár- 

füsttel ne járj a tnéhesbe xnert azzá^
be* 
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betegséget okozhatsz nékik. Tégy nékik 
valuba fős vizet, és abba hánnyj apró 
veffzöket, vagy nád ízálakat, rá repülvén, 
bele ne fúljanak: már moft íz ük séges a’ 
»ó a’ Méheknek, noha a’ sózás felöl fok- 
féle az értelem. A’ kik defzkán tartják,, 
azok lágy sót tefznek alá, mások borral 
lotsölják, és lágy sóval hintik bé* De ta
lán a’ valuban jobb a’ sós víz ; mert a* 
mikor nékik telizik, meg,keresik. Mások 
ismét egy kis tsuporban Isópot,’Sállyát

• borban jól sózva fzoktak főzni, és azzal 
meg-Iotsolják, íozodik-is, tifztúl-is,

. XVI. SZAKASZ,

1 Méhek' ki - dobolásának módjáról,

A ’ ki dobolásnak ideje tart egéfz tarló fel» ■ 
X3L fzabadításig, a5 melly Egyed nap táj-> 
bán efik. Annak módja: mikor a’ Mé- 
hed jókor az erefztést el-végezte , és há

- fel-tifztítván Lörintz napra tele hordta a’ 
Kast léppel, mézzel, azután úgy - is tsak 
heverne, doboldfeí, vedd-el a1 mézét, és 
hord magának annyit, a’ mennyivel ki
tétel; így az Anya-kas Méhedböl egy új 
rajt tsinálfz.

Magyar orfzágon így fzoktak a’ dó- 
boláfsal bánni: mikor annak ideje* ebkö- 
vetkézik, egy má® fórjában vermeteké- 
két, vagy - is gödrötskéket tsinálnak, a’

■ d 3 hány- ■ -
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salakat fonnák a’ virágok kőztt, melly 
miatt' a’ munkás Méhek fzabadon nem 
járhatnak vefzedelmck nélkül, míg vala
mi háíznos efsök , és .éfzaki • ízelek által 
fzéllyel nem fzaggattatnak, ahoz képest il- 
Jyetén tájban-is h^fznos lehetne a’. Mé
nekkel-való vándorlás ha alkaimatosabb 
helyre által tétetnének. , .

\ XVIII, S X A K A S 4 ''

MéhéfeeAnek a MehekrÓl való Tu» 
‘ dománnyokról.

A * közönséges értelem' fzerént, három- 
feliek: úgymint Ősi., tanúltt,’s maga 

fzerzette . Tudomány , Ősinek nevezzük 
azt, a’ melly jegyzései, vagy tspafztdá- 
fai vóltak , vágynak, moll - is, és lefznek- 
is egy formán minden-féle Méhéfzeknek, 
még-is feje a’vólt Mebéízek, fém a’ mo- 
flaniak okát nem adhatják /miért kell an
nak a’ dolognak úgy lenni; és nem 'más
képpen, hímem tsak hogy a’Méhéízék
től hallotta példának-okáért * ha az Anya
méh le - síéit az erefztésben a’, kast reá 
fzoktak borítani, és a’ kas. tetejére egy 
kopott roffz kalapnak r vágy íüvegnek a’ 
fajt • karimáját tenni® Ezt a’ Méhfek akár 
minek göi-dolják lenni, mi nem tudhatjuk. 
Elég az hozzá s hogy a’ Raj a’-füveg»Ra« 

■' ■ ; ' ' ri- 
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rimára egyezerre le»fzáll>, é& &z Anya
méhnek fzavát meg-hallván, alább-alább 
mégyen, még éppen ahoz nem jut.

A’ másoktól tanúitt Tudomány , hogy 
a’ mit mások tudtak , és megpróbálták, 
a’ ki méheket akar tartani elsőben , ö-is 
tanúlja-meg, de azzal meg ne elégedjék, 
hanem magátói>is fzemeskedjék 5 mert még 
fok titok. fekfzik el rejtve a’terméfzeíben;/ 
a’ mit jónak lát, fordítsa a’ méhek’ hafz- 
nára, ’s magának könnyebségére idővel, 
E’ légyen tehát az a’ maga ízerzett tudó® 
mány. < ' ' '

Ionét a’ Méhesékben ártalmas tartani 
e’ következendő fákat, ’s füveket, ú. m, 
Fagyal-fát, Körös, Ketske-rágó fát, Nyír
fát, Kutya-fát, mindenféle Gyöngyös-fák, 
a’ Körtvély - fán / kívül, a’ Méhet magta
lanná tefzik. Ellenben a’ Hars-fa*, Ákátz- 
fa, Fenyő-fa orvofsága a’Méhek ne k. A’ 
füvek között ártalmas a’ virágzó ruta, 
Pufzpáng, Ánis, 'f'uba-ró’sa, Kék-léliom, 
Tulipánt, Mag hagymák, a földi-tökön 
kívül minden tökök, pkör-fark-kóró, eger- 
fark.kóró, és még többek. Ezek helyett 
jobb és egéfségefsebb a’ Méheknek a’ Nar- 
tzifsusLevendula, Sállya, . ísóp, Ménta, 
líten-fája, férni pedig hamarább míg nem 
rontja a’ Méheket mint az Afzfzony, ki
vált a’ Hó fzámos, ha a’ rajt kasba üti, 
a’Méhes-kertben tsúfzva máfzkálván, ott 

s gyorplál a’ Méhek’ tanyája körül. Éz 
d 4 úgy a» .
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ugyan fókáknak tréfának ládáik , de nem 
úgy > van a’ dolog: mert fák’, virágok’ el« 
(záradásával-is a’ tapafztalás ezt fokfgor 
már igaznak találta,

Vólnának még az illyeté dolgokról 
némelly jegyzések, a’ mellyekröl ifjabb 
eíztendeimben teilyes meg-elégedéfsel a’ 
kezemen forgott könyvekből olvasgattam 
ímalmas óráimban; de azokból egynek 
kellőnek említése légyen moft elég* 11» 
lyen a’ minden* féle vízzel oltott ízén a’ 
beteg méhnek orvoslására, ha 'a’ törtt (zen
ből , gyújtovány főből, koriándromból, 
ezer-kis-jó-füvet, Centauriát, fós borba, 
vagy etzetbér hozzá tévén, minthogy tifz- 
túlás’ kedvéért azon kívüMs a9 méhet fós 
elzettel kel lotsolgaíni* (

Ha tehát a’ Hóidnak két újságát vala- 
melly vafzka méhed ebérte, és nem ja
vul, de Ugyan tsak nem4l javúl ám meg, 
ha írós-vafaa pogátsával tartod-i?, hanem 
akkor füfiölj-fel két afá-vafót, nem ganaj- 
jal, mert annál jobb a’vén fákon, kivált 
a'lölgy-fán termett gomba föftje, és nézd- 
weg á‘kettő..közzűl^ mellyik raliznák a’ 
lépe kegyesebb, arra a’ másikat ki-fzed- 
vén; a’ mi lépetskéje van ösd-rá, és zártl- 
bé tsak egy nap-is . hadd fogadják ^!, Ha 
az alatt öfzve nem békéinek, lotsold-meg 
a’ fzúrokkal' való füstölés után édes Juh* 
léinél,, öfzve-fóokik. fia pedig öfzve nem 
ízcknának, jele az: hogy több Aoya-nfóh 

van
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van egynél a’ Kasban 5 azért tovább <*is 
tartsd zárva őket, még meg-Ölik egyik 
Méh-anyát s ki válafztván ők a’jobbikat;, 
ha fzfíite femmi mézek a’lépben nem vól- 
ds-íb, nem koplalnak, mert egy éjtfzaka- 
is úgy meg-töltik a’ begyeket, hogy öt’, 
hat nap , ha mindég efsö esnék is, éhsé
get nem fognak fzenvedni. A’ tanúltt Mé- 
héfzek az illyetin öfzve- házosítá fok bán 
a’ fölösnek - való Méh - anyát ki-fzokták 
fogni, addig öfzve fém verik. Ha már 
egymást el-fogadja, tégy -egy tsomó Bak
ik óról a’ kas alá, meg-épül, és jó Anya
méhed lefz a’ két rofzböl, a’ mellyek Ofz- 
re úgy is el-vefztek vólna.

Mások ismét édes gyökeret, medve
talpú tövis gyökeret, ’sailya’-levelét, Vé
nás’ híjának gyökerét, lenre fel- futó A» 
ranyka’ gyökerén termő tsomótskozáfo- 
kát, fzölö - veífzön termő Leveles katsot8 
melíyét &’■* vintzellér Mátka - hóknak hív, 
nem fejér, hanem fekete Ruta-leveiet bor
ban jól még fzokták főzni, és egy kis fór 
vetnek bele, le-fzörik, két, három efzten- 

■ deigris el-áll, és ezzel öfzve-vert méhei« 
két meg. lotsolják, Lás érről a’ méhek® 
nyavalyáiról többet az Anyátlanok meg- 
orvoslásában. Erefztés élőit a’Méhek’fo
gását fokán fzfikségtelennek tartják, mivel 
a’ jól-tévö terméfzet Tavaflzal az ö fájzá- 
fokhoz .elegendő főt ád a’ fáknak ’s fü
veknek tsipös nedvéfségeikből, a’ minémS 

d f ' a’ ■
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a' fzék-harmat, üröm, fosba, és más ef
féle virágokból addig, még a’mézeléshez 
fognak, akkor már (a’ mint másutt-is em
lítettem) bőven valuban sós vizet tart-

■ hatfz. Szurok két, három helyen magas
sal a’fára fel-téve mindéiig légyen , hogy 

ís a’ nap - meg - süthefse , a’ Méh. annáíköh-' 
nyebben meg - rághafsa, és majd minden 
hétben fzurokkal gyengén meg-is füstöl* 
bed őket reggel, kenyér5 ebéd tájban.

Vé^re láfsuk-meg a’méhek’ betegsé
géről af' Méhéfzek* közönséges tudomán- 
nyát, a" mellyet így kéfzítenek : egy po
hár tifzta égett-bort vefznek , egy mefzei 
ferbe, egy marok komlót, és hínárt, tifz
tán le-fzürik, és égett-borral öfzve-töltik, 
egy pohár fps etzettel, víz-mohát, fok
hagymát, büdös - követ, timsót égetve, 
gólya-húgy füvet, vagy virágját, rutát’ 
Ifien-fáját, íallyát. vad tzipryst , vagy e. 
helyett fzappany-füvet, de kevefet, kört, 
vély-fa gyöngyöt, porrá jól öfzve-törnek, 
egy jó pohár mézet, egy darab olvasztott 
borznak a’ ’sírját, és egy kevés bárány 
ürmöt öfzve - raknak, és igen keményen 
egy tálban öfzve - rontsolnak , ha igen 
sürü Perrel fel-hígítják, és azzal lotsol- 
ják a’ beteges Méheket, Már a’ többit 
hízzuk az áldott terméfzetre, a’ mellyben 
mi előttünk fok titkos erők el-rejtve fe» 
Műfznek,

. XIX, '
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A" Ma-Méhek" válafztásáról, és azoknak 
gondos el- tételéről*

Mi Magyarok tsak a’ régi, Ősi fzbkás 
mellett az Anya, vagy Mag-méhek’ 

meg-hagyásában meg maradunk tovább* 
‘ is, hogy mi idei Rajt inkább , mint háromB 
négy efztendös Mehet hagyunk magnak? 
ha van benne mód válogatni, de ha nints; 
ha nem Ráj-iá, teák e’ következendő es- , 
mértetö jelei meg» legyenek. Ha á’kas 
fzínte léppel tele -nem ieíFz>is , de lépei 
éles , vékony , tifzta fárgás, fejér - fzínü . 
zsíros forrná mind lépe, mind bogara, és 
lépjeiben méze böv légyen, a’melly kék, t 
fzederjes’ fejérségünek, mint fém barná
nak látfzattafson , a’ lép’ fogást, ha nem 
tömpék , nem egygyenlök , minden jegy, 
fólt nélkül épek, a’ kashoz fok helyeit fog
lalva, a’ bogarak nem egy helyben, ha
nem fzéllyel rajtok el oízolva vágynak, 
már az iilyet magnak meg* hagyjuk, de leg
alább öt, hat itze méze légyen: mert más
ként .ki nem telelnek, fia pedig fok bo
garai vágynak , azok fel fágélést várnak, 
A’ fok bog »,ú kast fordítsd-fel, kotzogasd- 
roeg az óldalát, mikor meg-zúdúl, a’ lé- 
pékért belől egy helybe marad, kevés ott . 
a’ bogár, de ha a’ lép’ fzeleire le-fzáll ber
zenkedve, már ott elég a’ bogár, Azért
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a’ mellyek arra, valók , és magnak * is na
gyok vólnának , kivált az első Rajokat, 
a’ meddőket úgy éppen az apróbbakat, 
és magnak alkalmatlanokat, a’ minémü- 
ek az anyátlanok-is, és bibortsofok , ha 
lehet inkább pöfetek mind büdös kő-fü- 
ftével rakásra öljük; mert a* gazdaságra 
nézve a' fzorgalmatofságnak tsak az a‘ 
vége, .hogy mézet fzedjünk , mézet ad
junk f mézet hagyjunk a’ méheknek téli 
eledelekre elegendőt. A’ Magnak - való 
méhese minden efztendöben egyenlő fsam
mal lehetnek, ha a’ vélek-való gazdaság 
már jó lábon áll. De gyakran egyik idő 
a’ másiknak ellensége lévén , nem min
denkor hagyhatunk egy forma jósságú mé- 
hekét magnak, kivált fovány , és fzáraz 
időben, azért a’fzökség-is parantsol fok- 
fzor az embernek, hogy az alá valókra°is 
rá fzorúltmk, és az iliyenek-is elő fegél- 
lést várnak , még pedig öfzfzel, mineke- 
lőtte ehrakattafsanak az ö telelő helyek
re:. azon gyenge' kafokat nap le-mentt táj
ban ó|dalra fordítván , úgy hogy a’ lé
pek élivei fehfelé legyenek, bizonyos er 
dénybe mézet töltyén, azt veffzö , kóró, 
vagy nád darabokkal bé-híntvé, tégye a’ 
Kasba éppen fzínte a’ lépékig, azt akkor 
éjtfzakán a* Méhek felhordván, .más nap 
reggel a’ Kafok ismét viflza -fordíttatnak, 
hogy a’ Méhek magokat ki-járhafsák, így 
kell vélek bánni, a’ míg a* fzükség kívánja; 
ágy egéfz télen nem lefz’ femmi baj vélek,,

i
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Mindenek felett ped^g úgy rakd- el 
Méheidet, hogy ha a’ Kaísa igen tele lé- 
vén, léppel a’földet érné, mofi kell öfz- 
fzel fel-vágni nem tavaflzai, a* mint már 
árról többfzör-is vólt a’fzó. Ha már jó 
móddal /eí-vágtad, és él-raktad; vigyázz 
az egerekre, hogy kárt ne tehefsenes ben
ne , a’ végre jó a’ fa-njátska, jó a’vízzel-- * 
való egér fogás, tsapó törötskék, és más 
efféliek. De nevezetesebb, és tán lég- 
hafznosabb az egerek’ el-pufztítására ez 
a’ Méhéfz tudomány: végy egy sima fa- 
tányérat, vagy egy darab síma defzkát, 
a’mellyen egy tserép, fazék (fzilke) el
férjen, és borítsd a’ defzkára, egy diót 
hét-felé hasítván, a’ bélét belölrüi hagyván 
petzkeld-fel véle a’ fazéké t fzélénél-fogva, 
az egér alá-búvik, és belőírül rágván a’ 
dió-belét, maga magátmeg-fogja, az ege
ret a'fazék alól vedd-ki elevenen, mel
lyel így víhetfz véghez, hogy rázd-meg 
jól a* fazékban, feí-vévén kezedbe a* defz- 
kátskával egygyüt, és ofztán okofsan 
nézz alá a’ fazéknak,'' és forgatván tsúfz- 
tasd, mert az egér valamellyik fzegletében 
magát meg - vonván, ha egy kevéfsé fel- . 
emeled a’ fazékét, a’ farka ki ér a’ fa
zék alól, és azt meg fogván, farkánál-fog* 
va ízépen ki-húzhatod , azután tsak gyen- • 
gén bánj Vele, hogy a’ fzorongatásban 
meg ne dögöljön , gyertyánál, vagy pár- . 
izéiméi apródéiként perfeW-le . a’ fzörétj

- ; J . 4». ■
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és perfeive erefzd útnak kopafzon, meg^ 
érezvén fzagát a’ többi egerek el-puíztút- 
nak , ’s topább mennek onnét. •

Már következik itt a’ Méhek’ telelé
se helyéröl-való ízó: a’ pedig hupán tsak 
a’ Méhes- gazdának tehetségétől függ: 
mert némellyektöl több,némellyektöi ke--’ 
vefebb telhetik. A’ Méhet fokán földbe 
fzoktak tenni, a’melly jó-is volna, hanem 
hogy bajos, meg-nézni, télben fel-fzedni, 
és ismét jól le-tsinálni nem lehet,, megles
hetik áz - is , hogy alólrúl, fellyülrül fel
ázik, penyéízedik, az egér le-fúrja magát, 
meg vefztegeti, itt a’ földben az igaz nagy 
tsendeíségben telelne, de baját a’ Méhnek 
ott orvofolni lehetetlen. Némellyek fzá- 
raz pintzébe rakják, mások ismét a’ ház
híj ján, padján, pallásán teleltetik. A’ ház- 
hijján, vagy padláson őrizd Méheidet a’ 
tyúkoktól, galamboktól, a’ mellyek kot- 
kodátsolásokbal, turbikolásokkal, repde- 
sésekkel á’ Méhet fel-háborítják, úgy az 
eleven matska jó, de jobb a’ fa matska 
télben a’ Méhek körül; mert igaz az 
ugyan, hogy a’ matska lafsan, lefelkedyé 
jár az egér után; de ha égyfzer el-kap- 
hatja , bezzeg dörömböz , ugrándozik, 
mormol, kivált a’kis tzitzuska-fiú, a' vén 
matska pedig néha refies, pedig még-ia 
fzükséges a’ Méhes kertben, kivált nyá
ron , van* ollyan matska - is s. a’ melly ki- 
gy^t, gyíkot, varas-békát, pókot, va* 

v kon«
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kondokot, patkánt eggyaránt rakásra ők 
Tengeri-nyálakat, léngeri*difznókat*is jó 
tartani a’ Méhes<*kertekben, mivél azok 
ámbár egeret nem' efznek, de még-is oliy 
terméfzeti ellenkezéfsel vágynak egymás® 
hoz, hogy egy tanyán foha meg nem al» 
kufznak, ki kell az egereknek outiét pufz- 
túlni, Innen fokán, a’ kiknek téli Mé- 
hefsek nintsen, fsak a’ nyári erefz alatt te
leltetik , hótól meg-örízvén, hogy meg ne 
fúljanak, a’ nap-fényt lölök ki rekerztvén, 
hogy rájok ne süthefsen, marha -ganéjjal 
a’ kas’ környékét meg - tapafztván az ál
dott terméfzetre bízván Méheiket, vaia» 
mi ellenzőt tefznek elölről , hogy télen a9 
fzél , első, és hó olly fzabadjába ne ér- 
hefse, A.’ fzegény íorsú, kevés Méhet 
■tartók a’ mag-méhet; a’ ház-héjján, >egy 
darab kötélre, vagy madzagra fel-kötve, 
és azt a’ kötelet bojtorjánnal jól meg-rak- 
ják, hogy a’ ruhával bé-kötözött, levegő
égben függő Kashoz az égér ne közelít- 
hefsen. Már a’ mellyik mód ezek közzül 
kinek telizik , azt válafzfzá, fzabadságá- 
ra hagyom a? Méhes-gazdának,

/No még egygyet a’Méhekröl: mikor 
a’ Méhek már Octobernek elején a* derek 
miatt meg - fzönnek a’ kijárástól,- akkor 
valami dombos, fzáraz■„ és,ha lehet ho
mokos helyen ás az 'ember egy oilyan 
mélységű gödröt, a’ melly a’ Kas’ hofz- 
f«»ágájiái -egy lábbal mélyebb t fenekét 
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bé-teríti fzalmávaí, a’ Kasnak a’ fzájját 
bé*dugja , és a* fzalmára lábbal le-állítja® 
Hogy pedig az, a’ mellé menendő földtől 
meg ne rothadják ; körül rakatik fzalriiá- 
vei. Ezután azegéfz Kas bé * takartatok 
főiddel, és még*,ó fzorofsan lábbal még
is tapoftatik, hogy femmi levegő-ég bé 
ne mehelsen. Ha a’ kas tsak félig van; 
fzénával tele-tömetik, hogy a’ nagy öreg 
hideg ne legyek a’ Méhekre. A’ több 
refzeit a’Méhekkel-való bánásnak itt el- 
halgatom , mivel látom, hogy a’ Somogyi, 
Baranyai, és Balaton meltéki Méhes-gaz- 
dák-is a’ tapafztlásból igaz tanúit Méhes
gazdák lettek a’ Méh-tartásban.

í

XX. S Z A'K ASZ, '

^4’ Méhek' meg-ölésérSh és azoknak télen-
>• való mézeléséröl, ..
; : ' 1 ■ ■ ■ . 4

Láfsuk már a’ Méh fzűretnek módját
mert örzfze! meg - kell őket ölni s és 

pénzt kelt belölök ísináhn, ha tehát meg
ölöd , ne a’ mint mondám büdös - kővel, 
hanem pöfeteg füfltel fojtsd-meg őket, egy 
fél-ásó nyomnyi kerékded gödröt, (ver
met) áfs, fzínültig bé-lepje, de belé n© 
eshefsen, egy darab pőfeteget, egy baka- 
rafz hegyes fába vonyj - belé fzúrd - le a’ 
kéfzített gödör’ közepére, gyújtsd-meg, 
azután mézzel a’ kast borítsd rá, körül-
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tömögesd-meg jól földdel, hogy a’ 
íg füst, ki ’s be ne járWson, mi» 

..í-; meg - fzédülvén meg-hóltak, a’ 
5 < '3.meg9 hogy a’lép közzü? a’
,'<■ . ' v’janak , földdel bé-temetvén

■; :\‘-bé fel ne éledjenek, ’s..az« 
•’ ; s-fogóval vond-ki a’ ke-

' '3 a’ mint a’ Kasban vw
’ földhöz a’ Kast egy ke- 

mintegy előre rántván, hogy a’ 
lép a’ ragafztásaitól le - váljon , fzedd- ki 
dé’sára, vagy hordóra, tekenöre a’ mézes- 
lépet, a’ benn-lévö dirib-darab méz, viafz 
lép húlladékokat vas-kalánnal, vagy gör* 
be kéfael fzedegesd-ki, Az illyetén Méh® 
őléa, vagy Méh fzüret ellve, efsös időben, 
jókor reggel, inkább homályos, mint nap* 
fény napokon gyakoroltafsék, hogy á* 
Méhek rajtad ne alkalmatlankodjanak. Fö 
gondod légyen az-is, hogy, mikor a’ lépes 
mézet a’ Kasból ki - fzeded 5-fi ásított lép, 
vagy Méh-kenyeres fejti ne légyen közte, 
hanem férgéből ki - tifztísd: mert a’többi 
mézet ebrontja, meg-keferíti.

Még a’ mézelésröl (noha imitt-amott 
már vóít arról fzó) rövideden egygyet, 
kettőt fzóllok : mézelik a’ Méhet tsupa 
fzín - mézzel - is egy tányéron, vagy más 
módon J Kas alá mézet tévén; de a’ fzín- 
méztöl majd lehetetlen, hogy a* Méh a’ 
mézbe ne keveredjen, a’ mellyért a’ több 
Méb'ifc őket nyalogatják, lábát, fzárnyáí 
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Szopogatják , el-is fzakarzíják. Mások a’ 
fzín-mézet egy kevés hóira! fel-hígítván, 
és meg-m elégítvén iotsolás által. harmad, 
negyed napban egyfzer, három, négy jó 
kajánnal egy Kas’’fzáinára fzoktak héfeí- 
teni. Egyebek válu formán ki vífet* fába 
a’ mezaségiek bürök-tgüvébe mézet tévén 
harmad napra-valót adnak néki, Az ér
zékenyebbek a* Kasnak népes, vagy né
peden - voltához egy darabban lépes’- mé
zet kerefzt-fákkal, és apróbb fa - Idegek
kel a’ lépek’ ízeiéhez értetve fel-fzegeznek, 
így a’ Méh annyit efzik, a’ mennyi kí
vántatik réki, a* lépes-mézen, mint a’ 
maga lépés ítéltében járkálhat, és az il- 
lyen tele mézes - lép kamarátskából, tíz, 
tízenJíét Méhetske egyfzerre jói lakha- 
iik. A’ fzegényebb Méhes gazdák, kiknek ■ 
foto mézek. (melly nélkül, fe* télben , fe* 
nyáron a' gondos Méhes-gazda nem lehet) 

. fém fzetnes által látáísok a’tél’, ’s tavafz* 
jövendő-béli következéfei eránt nem lé* 
vén, azok sültt tsirke, kappan, ’s néha 
tsak varjú-hús által-is ki-teleltetik, féí sül
tében két-felé vágván , húsát, tsontját öfz
ve-törvén, hogy méz meg. járhassa, égy

> darabban még - hagyván hűlni , a’ Ka^ba 
fel-fzegezik a’ Méhek meg - efzik , ér fze- 
rentséfer meg - maradnak. Végre mások 
fzirup módra főtt fzílva , körtvély lévvel; 
avagy tsak kerti, és kő-fziklán termett 
edes ok ér főtt leve vei, de a végre^
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inivei igen hígító, i’sópot, és ’sáilyát-iá 
vetvén közibe, nem alább-való elö-mene* 
téliéi a’ télből ki-kapatják, a’ bimbós. ta* 
vafznak . virágos fteifire*

A’ Mézelésben/ még azt az egygyet 
tartsd - meg rzemefen , hogy adj enni a’ 
Méhnek, míg tellyefséggel a* maga takar* 
mánnyából’s gyűjtött mézéből ki nem 
fogyott • mert azután ha a’ Kafsát félig- 
.tömöd fzín mézzel, a"* mézUépeket táblán
ként a’ Kasba fel-ízegezed, mézes pogá- 
tsával , nád - tzukorral tartod-is, még-is 
el-véfz. Erről az értelmes Méhéfzek azt 
tartják, högy a’ Méh anya fe’Kafsában fe’ 
Kafsán kívül idegen mézet nem efzikj úgy
hogy már a’ bogarak az éhség miatt mind 
le-húllanak , még-is mindenkor van egy 
kis lépes-méz a’ Méh-anya fzámára hátra 
haafadva. Ez a’ mi régi Magyar öleink
től reánk maradt Méh-ölésnek , Méh-mé*. 
zelésnek rövid tudománnyá.

XXI. SZAKASZ.

Méhek'1 tslpéfe' meg - örvoiláfáróh,

npapafztalt dolog .az, nem minden álla- 
A pótban jó az embernek a’ Méhek kö

rül járni, úgymint ízzadtt leültei, kivált 
ha fok-hagymás fzalonnával mindjárt reg
gel jól meg.raktad a’ begyedet, vagy es* 
go^ ’s nedves időben a* Kast' fetfordítod,

® s . és
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abban valamit akárfz nézni i a’ Kas* 
íaéléröl, vagy más módon valahonnét hol
mi közzéjek hűli , azért felette nagyon 
nieg-haragufznák," Mindazonáltal, ha tsak 
ugyan meg*fzúrnak a’smint meg-történik 
gyakran. ímé a’ végre a’ Méh - tsípés- 
nefc orvoslására, jegyezd - meg itt eze
ket: Hogy pedig a’ Méh meg ne tsípien, 
hamarjában-való orvofságá ez: a’heréket 
fzedd-öfzve 10. iá. tőrdd, morfoldd-meg 
kezedbe, és azzal kendd^bé kezedet, és 
ábrázatodat egéizfzen. .Avagy: birteleo 
kezedet, ortzádat mosdd-meg sós vízben, 
még jobb magad’ vízelletében, Méhéfze- 
sen, és úti-fűnek porával híntsdd-bé ke
zedet, ábrázolódat, azon a’ napon a* Méh 
meg nem tsíp, Ha pedig már roeg-tsípett, 
vo»dd-ki a’ íúlánkját, és az egéfz Mehet 
a’ tsípés helyén dőrsöld a’ teltedre ha
marjában. Mások ifimét tíz, tizenkét M.éh
férgeket egy kis üvegbe vetvén, és fa-ola- 
jat arra töltvén , azzal kenik a’ tsípés 
helyét, de mivel e’ nints mindenkor a* 
kezednél , ha még-fzúr azon igyekezz, 
hogy ott agyon tsapbasd, és azon tagod
ra dowÖldd-el; ’s háfznál. Ha pedig hír- 
testen el-repültt, bcffzúdat rajta nem tölt
hetted, mindenkor taláifz a’ Kason ollyan 
lézzengö Mehet, eggyel azok hözzül öfs 
agyon, dörsöldd- el a’tsípés’ helyén a* 
fzúrtt tagodra ; az-is jó a’ dagadás ellen. 
Ha reá, xnehetfz a’ fzúrás után, búzdd-ki

I '“' 7 \
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hamarjában a’ fúlánkot, annak a’ tsípés’ 
helyét a’ magad nyálával kenddé meg, 
vagy eröfsen dörgöldd-meg; így fém da- 
gad-meg. Lég-bizonyosabb orvofsága pe
dig, ba a’ tsípés’ helyét erős bor-etzettél 
roeg-lotsolod, és az újjoddal reá dörsölőd* 
Avagy végre a’ meg-tgípett tefirft hideg 
gyepeit tenni lég-jobb fókák*'/értelme 
fzerént. -Kbí"

XXU. SZAKASZ,

A' Viafz~kéjzltésrölf a' télre- válófzint és 
lépes-méz ebtétélérol,

Láfsuk hát még végre á’ viafz-kéfzítést, 
és a’ télre-való fzjta’, és lépes-méz’ 

el-tételét, és mivel mind a’kettőt a’házi 
fzíikség tőlünk ágy kívánja, hogy a’ vi- 
afzfzat el-adjuk pénzen, a* konyhára, és 
a’ Méheknek fel-fegéllésére télben» nyár- 
bán mézünk légyen a’ háznál. Mihelyest 
a’ Méh fzüretet, és a’ Méh ölést él-végez-1 
led, azonnal a’ Méh-kasból ki-fzedett ü- 
res lép - fejtet, akár kévék, akár fok lé. 
gyen, a’ tűznél meg-lágyítván, fzedd-öfz
ve, és rakdd-bé egy fazékba, és tölts reá 
vizet, ha akkor hamarjában, ki nem föz- 
hetnéd-isj tsak forrald-fel : mert másként 
holmi férgek kárt tehetnének benne. Ha 
pedig mindjárt el-kéfzíted, mikor má fel
forrott, fzüntelen kavargafsad, hogy az 
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majd dohos, maj^ fojtós Borokkal kénte- 
lenittetünk fzömiúságunkat enyhítenünk, 
Igaz az ugyan, ’s tapafztaltt dolog, hogy 
az éretlen fzölöböl fohá jó Bor nem fatsa- 
rodik. Azt még a’ Bor-annyai, Szekfzár- 
di, Ketskeméti, Várad , Eger, Somlyó- 
tájéki Boros - gazdák is minden további 
oktatás nélkül tudják. Tudják, hogy a9 
Bornak mind jósága, mind tartóísága tsu- 
pán tsak az igazán meg-érti fzölö-geréz- 
dekböL fatsarodott múltnak égyfzerre e- 
géu. tökélletefséggel végbe - ment helyes 
ineg.forrásátol függ: mért á’Bornak mnts 
jobb egy meg-tifztító örvóísága a’ jó pin- 
tzénél. Tudják, ’s hallották leg-alább azt- 
is ama’ köz-példából: hogy a’ Bort fzíné- 
röl, fzagáról, ízéről lehet meg-esmérni, 
■Hogy pedig a’ Falufi Bor - meíter Urai- 
mék jő fzín-borral az útáfokhak és egyé- 
beknek kedves kédhefséhek , a’ fepröstöl 
vett Boraikat feprejéröl le- fzedvén, más 
tifzta hordókba által1- erefzfzék , hogy a’ 
bor-kő külön válafztafson, a’ melly a’ 
Bort etzetefse' tenné; a’ Bor pedig így ki- 
tifztúlván , a’ feprejétől-is. meg-ízabadít- 
tatván, tiíztább, világofabb, Tzebb fzínfi 
kezd lenni,

A’ hordók’ lé-ízürésében lég-inkább 
arra vigyázzanak a’ Bor-mefterek, hogy 
a’ Bor5 ereje nagyon ki ne repüljön a’ 
Jioffzas fzürtolgetés által, és az illyetéu 
fzín.boraikat Va’ gyakor kóftolgatáfokkal 

idö=
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■_ időnek előtte meg ne vefztegefsék; mert 
a’ lopó-tők a’ hordónak peftise, melly a’ 
Bornak lelkét lafsánként ki-fzívja a’ bora 
dóból, Ha" az idő igen meleg , a’ mint 
Júniusban , Júliusban , Auguftusban fzo- 
kott lenni, vagy a’ mikor, nagy fzelek 
járnak : nem tanátslom a’ Borok’ le-voná- 
sál, kivált a’ hóid’tölte előtt való három 
napokban, úgy a’ Bor, és Ró’sa’ virágzás
ban, Meílyre nézve' Detzemberben, Ja® 
nnarhisban a’ lágy Borokat; a’ kemény 
erős, tsípös Borokat tavaffzal fzokták a’ 

. jó Boros-gazdák le-fzednk A’ hordók fős 
forró vízzel jól ki - moláttatván , az úgy 
ftevezef analóggal, ’s büdös-kővel jól 
ki- füftőltefsenek elébb a’ végre, melly a9 
Bornak erőt, ’s tűzet ád, fojtófságát el- 
vefzi. Ha penéfz fzaga volna a’ hordók™ 
nak így lehet meg-igazítani; hogy belé- 
jek egy öfzve -marok mefzet vetek, reá 
forró vizet töltök , bé fojtom, ide ’s tova 
jól meg-hempergetem, ha meg-hűl, ki- 
öblíttem , ha öfz az idő muftal- is ki-for- 
rázom. De minekelötte mind ezeket a’

■ Bór-mefter ve'gbe-vigye, a’ bor-fepröt, a” 
bor-követ a’ bordók’ óldalairól fzorgalma- 
tógán le-vakarja: mert a’ Bornak etzéte- 
sedést ^azoknak, az etzetböL pedig még 
Bort fólia lenki nem tsisi-áltt A’ bor-kő- 

. vet a’ Zidóknak font fzámra el-lehet ad
ni, így tehát a’ Falusi Bor- mefterek - is# 
jó tifeta, általJátfzó, és jó illatú, kedvei 
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ízű, nem fojtós , könnyen iható Borokat 
mutathatnak ezután fzomfzéd barátjuknak, 
kivált .ha a’ viza-hólyaggal* való élésről 
ide alább tett fzavaimat gondolóra vefzik.

á* melly Falusi Bor mefternél nintsen 
fzokáíbán a’ Boroknak reprejéröl-való le
húzása a’ fellyebb meg-írtt mód fzerént; 
azok közzül gyakran meg-eíik , hogy a’ 
kezek alatt-lévö Borok meg-nyarasödnak, 
és meg-nyúlósodnak. Nyaras Bornak azt 
hívják a5 Magyarok, á’ mellynek ereje, 
tüze , és illatja nintsen. Ezt pedig leg-in“ 
kább a* roíz’ hordó okozza , a’melly a’ 
Bor’ erejét fzéit engedi menni. Néha az 
Hlyeién Borok tsakazzal-is meg-orvofol- 
tatnak, ha fúvóval beléjek álló levegőt bo- 
tsátunk. De ez az orvoslása nem lefz’ ál
landóé : mert a’ levegő ismét újra el-repül. 
És jobb meg . innya , hogy fém gonofzúl 
el-vefzfzen. A’ meg-etzetefedést a’ meleg 
pintze ókozza , vagy még a’' kádon kap
ja , nagyon meg-hevülvén az első fel for
rás’ alkalmatofságával. Tíz, húíz, és több 
hordó köztt> is az iliyetén beteg hordót 
meg. esmérhed: fsak arra vigyázz hogy 
mellyik ízáraz. A’melly Bor nyúlós, azt 
tán tsak a’ rofz’ meg-forrás fzülheti. Ha 
már nyúlós, vegyük - ki a’ hívesből, te
gyük melegebb helyre, és kénfzerítsük 
a’ forrásra. Mások tüzes lántztzal fel-zu- 
bíkoiván a’ Bort, azt a’ meg-etzetefedéstöl 
Úgy mentik-meg. Egyebek fejér galitz-kö
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fpiritust, vagy bor*kö olajat tseppentenek 
a’ hordóba. Az elsőből go tseppet, a9 
maiikból 40, Ki mellyiket kaphatja, az
zal tegye próbáját. Az a’ hordó két jó 
markos legény által azután jói.fel-rázaí> 
taísék, 4Q, nap alatt meg-forr. Ha el-áll 
a’ forrása: újra az elébbi. tseppekkel in
dítsd útnak. De a' dugóját már- tágaSab- 
bán lehet tartani. Ha • ekkor keferft, jó
nak a’ jele. ■ . - 1

Sokízor a’ Borok, kivált a’ kökény 
virágra, bor-virágra, fzöllö - érésre, úgy 
egyéb időkre ig igen zavarosok, úgyhogy 
fe’ innia, fe’ el-adnia nem alkalmatosok. 
Noha V minden napi ízükség-is elég őíz» 
tön arra, hogy ménnél eléfeb pénzt ve® 
hetnénk - be belölök- Erre - valók a’ fel*’ 
lyebb említett két- féle ritkító tsepp- íze- 
rek» Az Arabia gummi torit porából f. ó. 
akóa hordóba két lót botsáttatik: veíízö- 
vel a’ Borban gyengén el-elegyíttelik, Az 
aknája 14. napig bé-dugva lévén, fzépen 
meg• tifztúl. Hlyen, és ezekhez hafonló 
erővel bír a’ viza • hólyag. De illy mér
tékben vedd • egy tíz akós hordónak 
nagyságáhozképest más-fél, négy tsebres 
hordóhoz, egy, nyóltz tsebreshéz két, tí« 
zenkét tsebreshez három latot kell venni 
a’ hóitokban, azt fejEze-fokkal, vas-kala- 
pátstsal annyira el-kell: vékonyítani, mint 
a’papiros vafiagsága; mellyet apróra el» 
vagdalván mint a’ fzép vékony Debretze- 



ni laskát, tegyed azt fzép tifzta új mázna 
tserép edénybe, és égy lat viza - hólyag
ra töltheífz három itze tifzta fzín bort; a’ 
melly 24. óra alatt kotsohyává válik. E’ 
meg-lévén, hogy a’ viza-hólyag annál job
ban el-elegyedjék, mind a* mellyben fel öl- 
váfztatik, mind pedig azzal a’ Borral, a” 
mellybe botsáitatik, bizonyos mértékben 
több Bort töltvén hozzája: keményen nyír- 
vefízövel kell habarni mind addig, míg 
nem tajtékozik, és így tajtékosan az el- 
kéfzíttetett beteges hordóba kell tölteni, 
a’ hol fzínte olly erős keverést kíván, ha 
lehet valami lántzos bottal-is kerefztül- 
kaaúl, alá ’s fel' mozgatás által, a’ Bor 
meg . rontsoltafsék , és meg-frifsíttefsék; 
míg azon hordóra intéztetetí víza-hólyag 
bé-takarodik az öblögetés közben.

Az itt elö-hozattatott viza - bólyaggal- 
való bánásnak nem tsak azt a5 hafznát 
veheti a’ Falusi Bor-mefter, jól lehet már 
az igen hafznos; hanem gyakran meg
élik, hogy a’ boros hordók meleg nyári 
időben abrontsoltatván, a’ benn-lévö feprö- 
vel fel-zavarodik a’ Bor, és meg fém tifz- 
túl fok ideig, és tán nem-is, ha tsak a’ 
viza-hólyagos kotsonya borral meg nem 
orvofollatnék* Ámbár a’ zavarofságot hol
mi fzerek által a’Borral a’ meg-nevezett 
módokon le-tétették-is a’ Bor-mefterek, fo
káig abbán a’ hordóban a’ Bort ne tar- 
íaákj hanem büdös-kövei 9 avagy az úgy
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nevezett ánslóggal ki - füfiöltt hordóba le« ‘ 
ke,II házni. így ofztán ollyan fzép íifz® 
ta léfzen mint a’ Tseh orfzági kriftály, és 
fernnai • féle levengö matéria nem látfzik 
benne. / <

Tavaffzal a’ fzöllö-virágot fokán meg- 
fzedik mindjárt, mihelyt ki-nyílik} azt ár
nyékban meR-fzáritják , porrá törik, Mi
kor ofztán öffzel a’ múltok már alkalma- 
fint el-forták magokat, akkor ruhátskába 
a’ hordóba erefztik. De egyébkor-is tel- 
lyes meg-elégedérsel gyakoroltathatik. D- 
lyen a’ bafzna, a’ mint a’ tapafztalásból 
tudják a’ régi Bor-mefierek , az apró le
velű kerti Bafalikomnak ruhátskába köt® 
ve , ha fzüretkor a’ mufi-tsatornára fóg- 
gefztetik olly véggel, hogy a* muft ma
gával ennek a’ fűnek kellemetes fzagát a’ 
hordóba által végye, A’ Bort jó illatúvá 
tefzi a’ bak-kereke fzakáliú - fa ( ülmaria* 
Regina práti') 'virágja , ha a’múltba hán* 
ny á k a ’ Bor-mefierek. .Ügy a’ mezei fpár- 
ga virágja, de a’ végre árnyékon kell meg- 
fzárítani, ruhátskában kötvén , a* hordó
ba erefzteni.. Ezen bafzna a’ skarlát fű- 
nek-is, a’ melly muskotály ízt ád a’ Bor
nak. A’ kerti koriándrom’ meg-törtt ma- 
fvai, fzent Benedek - töve gyökere, ha 

elé - boísátod.
' Más egyéb Bor-meíterek, a’ zavaros 

’a ínyúlós Bort így orvefolják: az éretlen 
iökény - fa zöld gyömcltsét még - fzediks

mo-
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mosárban meg-törik, a’ botdóba botsátják4 
jói fel-zavarják, fövenyet-is teíznek belé, 
azután sz aknáját jól bé-dugják..

Vannak olly Fálusi Bor- meíterek - is4 
kik egy tifzta fenekű ferpenyöbe a’ tűz 
lángnál nád-mézet, vagy-is tzukrot pirí® 
tanak , hogy meg - feketedjék. Egy ver
dung olvadtt tzukorra egy meízízel Bort 
töltvén, és azzal a’ Bort öfzve-kavarják, 
mind addig, míg darabofság léfzen ben
ne, azután megint fél-mefzfzelt töltvén rá 
és azt meg-főzvén, egy üres edénybe töl
tik* Egy tsebres hordónak adnak egy ro» 
zsólisos gyölTzü poharacskával, de azt-is 
lániztzal, vagy arra alkalmatos páltziká- 
val fzéllyel kell verni. ... ■

A’ Falusi Bor-meíterek az ürmös-bprt 
e’ következendő füvekből kéfzítik : Ör* 
vény-gyökér (Helenium') Fejér-űröm (zté- 
Jinthium) Kis ezer jó fű Centurium mi* 
tius) Pápa-fű ( Carduus benedictus^) Párló- 
fű ( Agrimonia') Kövi máj - fű QLichen pe^ 
troeus ) Szarvas nyelvü-fü ( Scolopendrium ) 
Veronika ( ’Keronica. ).

Ha valamelly Falusi Bor- meíter azt 
akarja, hogy fzép fárga arany-fzínü Bo
ra légyen , az érett zab - fzalmát arafsa- 
meg , a’ ízemet verje-ki belőle , félre - té
vén gondosan , azután a5 mikor a’ 'fejér
bort le»húzza , az el-tett zab - fzalmát a® 
hordóba tévén, báróúlni-fóg a* Bornak

- arany - Kínén,
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