




E R D É L L Y I 

MÉHECSKE 
M e l l y 

A* Méhekkel való bánásnak 
titkait, és mesterségét rövid Sum-

mába foglalván Szemünk elei-
be teijeSzti. 

M e / l j f f 
Sok iráSolból* haSznos experfen-
tiákból ki tamilt , és egybe - ízedetc Se* 

raphicus Szent FER ENCZ Minorita 
Convcntualis Szerzetében lévó 

egy áldozó Pap, 
Harmadfzor Njomtattatottf 

I 

k o l ö s v A r a t t , 

A* PÜSPÓiü Betűkkel, I 7 | J # Efzteai 





A' K E G Y E S 

OLVASÓHOZ! 
EZen Erdélfy Örjzagi Méhecskénejt me-

Jlerséges véle való bánását, és titkát 
rövid jkmmabm letakarván trafómmal ár' 
míköznii úgy tűnik fzemem eleibe % mint 
ha egy kosárban minden majoroskodásbé* 
ü hafzms munkáját fzmlélném 

Mert ha magára a'Méhetskére vetem fze-
tneimet, zengedező fáradhatatlan munkálko* 
dásity efzténdőról más efzténd&re való fkapo• 
rodásitjifxtajs csinos rendit,V munkáit lá* 
tom. Ha pedig tekintem az 6 hafzms dol-
gait, a jzépen le-cíiggő^ mejlerségefen egybe 
rakotti drága éiefségű mézzel meghordatott, 
V bézár oltatott lépé győnyórkődtetU Kiknek 
ef itemlőnként való pénzt kereső munkáirólr 
vélek való hajznosgondvifelésrőlj, és mefíev 
séges majmkodáftról akarárn ezen tfekélly 
wgjar pennámnak írását bot sátáni* 

A z ' Az ért 
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jtzért mind ezeknek okos, és hafzms vég-
6e vitelére, meg tanít ezen Méhecske, 
ben mit, V mikéntmunkálódbaffon a'jó gazda 
ember efztendőnek minden réjzeiben, fel-t a* 
látja. Ezeket pedtg régi7 és uj meg értjok efz-
tendcig mébéfzkedésben forgott tudófoktól 
hallottam, láttam, V magam vékony, experi-
cotiámból írtam; nem-is egyéb okból, ha-
nem hazám fiaihoz való jzer eletemből; ki-
let látván y hogy e* féle fzukséges könyvek* 
Mlmeg-fogyatkoztanak, nem akartam Ókét iU 
Jjen kincstől meg-fofztanit hanem tsekély fá-
radtságomat nem fzánván, őrömefl vékony 
tudományomat vélek közlőm, 

Te azért kegyes Olvasó ezen munkát s-
iámban füleket gyönyörködtető magyarsá* 
got ne here/s, mert nem Jzándékozom pél-
dázó firma befzéddel, fem gyönyörködtető 
igékkel ezt elődbe terjefzteni, hanem világos, 
s' kőrmjü értelmű fkokkal akarom le- árnyé-
hozni, hogy igyjobban meg-értvén, könnyeb-
ben megtanulván bóldogulbafs mébeid álla-
pattjában: bizonyas-is lebet/z benne, hogy 
ezen Méhetske Ifién Jegét sége által méhéid-
mek eíó menetelét, 's hévanságod fzerént 
való állapotra Jutását megmútattya* 

I t KÉSZ. 
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I . R É S Z* 

• ^f Mehról 

I* 
^ ^ tépdeső, tiízta, és tsi-

4 Á nos állat, mellynek négy Szár 
nyal, kát fekete féoyeíségű rnoz 

dnlhatatlanfzemei, hat, két kéckötmös> ét 
Szórós lábai fogas aII kapczáí»egy huSzízü 
nyelve, és mérges egy fnlánkja vagyon* 
A'Szárnyai által látható bártyátskából ál-
lanak* mellyefc kőzüi egyik vátlán kettő 
kettő fzökott nőni egy más mellett! de a' 
felsőbbek hoízízabbak fzoktak lenni. Két 
Szemei kioo üiók, valami vékony hártyá-
ba! bé-fedezvc, azért homállyos látó. Lá-
bai izetsk ékkel tellveíefc az hátulsók hoSz-

*
 r 

fzabbafc a* többinél* oiellyekkel a'méh ke-
nyeret, és a' viaSzköt fzokta hordámnak* 
hoz faggatni, a'két középsőkén áll munká-
jában, és noha mind az hat lábain álbis nyú* 
godalmábaoj jmég-iskét első lába kéz gya* 

FBáne ízolgál néki, azokkal Szemeit-is tifz 
A 3 



fogaítya ^ hogy jobban láffoo f valaminÉ 
az hátulsókkal Szárnyak, h ogy jobb ao re* 
pűlheíleo* Áll-kaptzái mint-egy harapó-
fogó, nem úgy állanak, oiinC más állatok-
nak, hanem oldalt. Nyelve ol1y hofzSzn, 
hogy ízájjában el nem fér, hanem kettőz-
ve fekfzik nyaka alatt. Végre fulánkja 
tfakegy, de mérges vagyon, élni-is Szo-
kott véle ember $ barom, madár* és más 
méh ellen; valamiben pedig azt ő egyfzer 
botsáttya (miot hogy a' ízakás nyílhoz 
hafonló_) ki nem veheti, hanem a' béle o* 
da fzakadvaDj meg kell néki dögleni,, Há-
tulsó réfzében a"gyomra mellett egy kis 
hólyag láttatik j mellybe tfak egy tSep 
fér* ebben hordgya a'mézet, vizet is* mel* 
lyefc qem hátul, hanem elől ád-ki Szájján* 

2* A'Méhben uralkodik mind az őt ér* 
í ~ * jf " ^ " Ér' J f " ' f * 

zékenség* A^ Látás noha gyengébb mint 
inás állatokban, még is tfak lát, kivált tá-
Túlról, ellenben közelről nem olly kép-
pé n , a* mint tipaíztallyuk, mert történni 
Szokott, hogy mikor )ő a'virágokról ko-
sárához 3 ha az ember fzemközbe mégyen 
véle, meg-ütkőzik, el-annyira, hogy gya* krao le-is élik a " főidre* A' Szaglás hatalmas 



benne, ki ki tapafztalhattya > meri juefsí-
* fze rri eg-ér zi aJmézet, és fel-emelkedvén 

Szárnyaival a* levegő égbe akár ímelly vi-
rágos mezőt éfzre vefzen* A? Tapüjzia* 
laíjd a* terméfzet őtet Szépen megajándé-
kozta, mellyet éfzre vehet í z ember»niei£ 
ha a'kosárához tfak valamennyire hozza 
cMs, azonnal megtudgya* Az ízlés üfz* 
ía # és világos benne, hafünló több érző-
it ens égéhez, ez által Szokta meg - külőm-
bóztetni az ártalmas vizeket, nedvefscge-
ket, és virágokat* Utó Uy ár a HaBáJfál-is 
bőven uralkodik j meg * tiallya annyánafc 
rajzás idején zokogását, hallya több tár-

» fainak dorombolását! sőt minden zörgéft, 
pattogáft, tfengetéft, doboláft, fűtryőge-
t é f fc m e g - h a l t * 

J. Minden méh eleintén éretlen féreg, 
Iiifonló a' pondróhoz , tizen nyólcz na-
pokig van a lép fiókotskajában bé-pálál* 
va^ *s az qtátin Szárnyafon ján-kis de minek 
Után na a* viafzk fedelén magát által rágta 
volna, és Szárny a fon világot kezdett lát-
ni , ízinére nézve eleinte hathű Sziníi, sőt 
ínég ízárnyai - is halon lók, de kevés idő 
múlva, letét barna Színben öltözik, ab-
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h m h marad 9 míglen érett állapotra jut* 
van meg ufz ül ? és el - véfz j mert nétn 

• Szokott tovább élni egy efzteodő, és há-
rom holnapnál, akkor meg-őízCiIj meg* 
lankad, s (zárnyaiban meg tíbnkülván, 
vég búcsút vefzen a* többitől* Mindazoa-

\ által iok ideig ellehet őtet tartani fidrol 
íSiira* Kívánná itt nem kétlem valaki ér-
teni , mi okozza a" méhetskéDek illy rö-
vid idejét ? nem egyéb , hanem az 6 fá-
radhatatlan munkás volta, # 

4. A'méh valamint magára, iSgytobb 
tár faira különös fzorgalmatofsággal fi-
gyelmez, egy arán ín közönséges törvén-
nyel él tárlaival, mert egynek íintsfza-
badságában az , meliy másnak meg niots 
engedve,, Innen vagyon az-is, hogy foha 
az eledelére ofzve nem vefznek, hanem 
egy-aránt ofztyák azt, a* mit gyűjtenaks 
és mínek-utáona mindeneket el költeiAek^ 
és keresésre a hordásra alkalmatlan lé-

- ízen az idő s éheUis egyűt halaak-meg. 
Végezetre: Különös alázatos ti íz te-

lettel, és fő tekin tettel az ö elöl járójához, 
királynéjához, vagy - is An nyához ; viíé 1-
tetik^ él-annyira, hogy a nélkül tfak dol-

goz* 

• 

* _ •• 



gozni Sem kéván t sót aJ mit dolgozik , 
hafzontalan; Annyával edgyutt pedig 
kefz minden munkára, és mindenütt tfen* 
des. Sok egyebeket Írhatnék a' méhnek 
terméfzetéröl f és tulajdonságáról, magok: 
igazgatásának meíterségéröf, és major ko-
dásának módgyár ól: de tfak idő töltés, 
cs talám a' kegy es olvasónál unalmat - is 
Szerezhetne* 

l í . R É S Z , 

AZ Anya (a mintmáfok nevezik Király* 
né} kiválóképpen való fzéps-égu, és te« 

kintetü méhT melly-is majd kétízer hofz-
Szabbj s vaftagabb a'reod Szerént való méh-
f é l , de még fints olly vaftag mint a* here 
(mellyröl az harmadik réfzben) nohajo* 
val boízfzabb annál; terméSzetére, ízi né-
re, és az ö reítének formájára, 's állására 
nézve kfílömbözik j ó v a 1 a' közönségei 
méhtők Feje mivel ál^kapczájj rövidebb, 
gőmböllyubb valamennyire a'méhekénéh 
Nyelvet olíyat adott néki a* terméfzec , 
hogy tfak fél annyi mint a más rend fze-
rétat való méheké, azért alkalniatlao-is a* * 

A s mun-



(ro) 
liiunHIkédásra, mivel haki Járna ts kosa-
rából, ha gyorfabban, és íerényebben 
dolgoznék-is a* más méhnét, még-is a* tö* 
cséres virágoknak mélységéből lehetetlen 
vólna róvid nyelvévei Valamit kí*fzijnL 
Szárnya négy vagyon, nem-is nagyobb 
a'másTen<j«bdi ménekénél, sót ha jói 
meg-nézi az ember, teftéhez képeit róví-
deknek-is láttzanak* Lábai Szintén hat va-
gyon néki,tfak hogy egyeneít bbek a'tíbn-
tyai, és a* fodórai, mint más m éli éknek, 
mellyek is teltekhez hafonló fzinűek,ífak 
hogy czombjai Sargátskábbak* ^Háta e-
géfzlen barnaságu, és az-is a' 56'Anya, melly 
nem felette világos barna* H<*faj az álla-
kapCzáiától fogva egéízfzen végigy f z é p 
Setét sárga , nem fokkal íetetebb a'fioom 
aranynál, Hátüílya eleinél fokkal hofz-
fzabb, abban-is kűlómböztetík a'más féle 
méhtól, hogy hátulsó réfze az Anyának 
fregyeiTebb* Fnlánkjaennek-is tfak egy, 
de fcusín vagyon, sőt fél annyi fintSj mint 
más méhnek , nem-is ízokott véle marni, 
Js magát oltalmazni. 

Az Anya méhnek háza > mellyben 
Ízaporodikí avagy fajzik, nem a'kosár* 

nak 



nak felső réfzeibeo, hanem rendfzerénta* 
leinek az allyán, Szegletén , vagy közepén 
fzakadozáfok kőzött - Szokott lenni 5 né-
melly kopárban kettő3 három, némelly-
ben egy, de némelíyben tiz-Is találtatik. 
Mikor fok Anya ház láttzik, nem minde-
nikből válik hafzonra valóimért ha a'nem-
zésnek matériája hibás; hibás, és fogyatko-
zott léfzen az Anya is benne* Az Aopméti 
nemzésének matériája pedig nenfi t o j á s 
(mint némellyek állittyák) hanem ollyao 
forma; egy kevéfsé sárgaságü matéria, 
mint az té j fu l 

Sí A' méh Anya nélkül munkájában 
femmitnem boldogulhat, sót igen vefze-
delmes rTejntfak munkájának, d e magán ak-
is állapottya; mert a' darálok horgyák, a* 
tolvaj méhek rontyák ügyefogyott forsát. 
Láttam egvfzer, s többfzőr-is derék kosár 
méhet, mellyben éppen majd kárt vall va-
ja a* gazda ember erefztésnefc idején, mi-
vel az Anyának meg-ízakadozván Szár-
nyai ̂  midőn ki-ver te volna raját a'ko sár-
ból, és ki*jött vólna aTok méh, a kosár 
előtt le-efetr, kit-is noha az ember gyak-
ran meg-találván vifzfza tett vólna ko* 

sárá-



sarába» még is tfak el-vefzett nagy rom-
lására a'jó rajnak, utolsó vefzed el mér e-is 
jutott vólna bizonyofon, ha máfunnan 
uj Anyát nem adott vólna nékie* 

9* Meg történik az-is, hogy az Anya 
gyenge lévén, midőn a* raj fa-jö, és tfo-
portofon ki-fzálí kosárából, gyakran le-
Szokott a' földre efni, távul, vagy közii 
a' kosárhoz; mellyet éfzre vévén fokari a' 
méh rai közül mint igaz hiv népei mel-
lólle el nem távoznak, kik el-esését éffcre 
vették, ott vigyáznak, egygyütt ottan vé* 
lekéfzekrneg is halni, Hanem ha az Anya 
vagy megint fel-ke rekedik, vagy a' méhé-
Szek reá találván fel-emelik, akkor véle 
egygyútt az ó népe-is fel fzáL 

i o* Az 
Anya kiváltképpen való Szere-

tettel vifeltetik népéhez, kivált iijjonnaii 
köl t , s nőtt fiaihoz: bizonyofon tapafz* 
íaltam, hogy az őreg Anya (nem lévén 
más) az raj meg-fokafodván, 's az idő Jót 
Szolgálván az rajjal egy gyű tt el- mégyen* 
Ez-is oka fokfzor, hogy az őregkosárok-
nak nem lehet elő menetelek, mert An-
nyok el rajzott, és anyátlanok maradtak, 
yisgáld-meg bár a2 illyen mag méheidet. 



kiknek erefztés u t á n n előmeneteleket 
nem tapafztalod, meg-láddAnya nélkül 
hagyta őket a'Szerencsétlenség, és tége? 
det meg tiai vélek a' reménség. 

I I . Maga az Anya-méh telTyefséggei 
nem dolgozik, mivel nem engedi a ter-
méSzetj meg-vonván tőüe a munkához 
kevántató efzkőzóket; hanem Uri mó-
don mulatozik, nem-is azon egy hel-
lyen, hanem a' mint a' Szükség, és nU 
kalaiatoftág kévánnya, hol egy helyen, 
hol más helyen igazgattya népété 

Ezeket halván a1 Szorgalmatos gazda p 
kéváoná tudni nem kétlem jeleit az anyát-
lan méhnek, 's ennek orvoslását, a" me-
nyiben vékony experientidm engedi, nem-
is halgatom-el rövid tudományomat erről 
tenni* Azért ha tudni akarod van-é Annya 
méhednek, az allyáról fuftőld-fel a mé-
het, végy-ki az üres lépbul egy, két dara-
bot t mellyben, hogy ha Száraz méh ke* 
nyeret Ealálíz bőven , jele, hogy az el^ 
műit nyáron az a' méh Annyával egygyűtt 
el-rajzott, ha kevés Száraz méh kenyerei 
találSz, jele annak, hogy őfzfzel ve te t t -
el az Annya+ De ha feílyebb fűftőjőd a 

boga-



bogarát, Js (avafzfzal egéíséges ííátská-
kat látfz a'Iépben, ne buíuíy, mert az 
olly kor árban Anya vagyon* 

12. Nem tSalhatitlan jele az anyátlan 
méhnek az-is, hogyha Jfpriürttek vége 
felé már here fiafitáft találíz a lépben t 
mert a'méh ha annya vagyon, akkor 
ónt here fiakat, mikor már bővén ra-
ja * és méh üafitáfa vagyon* 

ig. Az-is bizonyos jele az anyátlatí 
méhnek erefztés utánn, vagy tavafzfzaí, 
hogy ha kettőt, egyet, vagy hármat, e-
refztvén, fok méh maradott a1 kosárban,* 
juég-Ís reflen dolgozik ,r vagy taváfzra 
jutván nehezen vefzi fel magát Azért 
minél hamarébb anyát adgy néki, mel-
lyé t miképpen vihetfz végbe3 meg-tanit* 
Eak a' kővetkező czíkkelyelí* 

14. Ha egyéb módot nem találfz , ég 
<5fz felé, vagy, őfzfzel vefzed éfzre mé-
hednek bóldogtalan forsát, űfs egy fze-
gény rajt belé , ki - Szedvén elébb kevés 
lépetskéit, Mellyre nézve igen jó, és 
Szükséges rajzás idején, olly fzegény ra-
jokat uieg-tartani, és meg*hagyni. 

Ha őfzfzel anyátlan méhednek 



anyád nem adhatta), vagy éfzre fem vet-
ted nyomorodott voltát; tavafzfzal Aprí* 
hsy vagy Ma/usbm nézd-meg,'- melyik 
• kosárban találfz fias lépet, váj-ki egy da* 
íabot az olly fias lápból, váj, vagy mefs 
annyit, és olly formán az anyátlan ko-
sárnak lépéből is, tedd hellycbe a' fias lép 
darabot, és valami vékony fzálkátskával 
Szegezd együvé* abból anyát fognak ma-
goknak tsináíni. De ha aJki mettzett fias 
lépben már anya-ház talál lenni, annál 
jobb azt fel-fzegeznL 

16* Rajzásnak idején igy-ís adhatfz 
anyát anyátlan méhednek, MáSod, vagy 
harmad raját botskván a' mag méh, ab-
ból fogj-el egy anyát (mert ezek kőzött 
három, négy-is találtatik , de nem az el-
ső raj közt ) egy kitsin tfuporba rekezd* 
bé 

az anya méhet > és gyenge ruhával 
fellyul hűzd bé, hogy ki ne }őheíTentmeg 
Se fdladgyon, tedd, az anyátlan méh aláf 
és eftve későn erezd-ki a'fogságból, bo-
tsásd az anyátlan méh kőzé. Vigyázz 
mert ha nappal botsátod kőzikbeski jő t 
meg nem maradj Ennek más módgya még 
ézi A'kosárnak felső réízén* vagy tsdp-

í 



pján , tsinály kés heggye l egy kis lyu-
kat , a hol egy méh bé férjen , eftve ké-
sőn az anya méhet botsásd-bé ott, meg 
marad, és meg-békélnek véle a* méhek* 

Z Herék hafonlók a' rend-fzerént való 
méhekhez, tfak hogy barnábbak, 

köpezőfebbek, vafíagabbak, és falánk nél-
kül valók: ezek íemmit nem dolgoznak, 
hanem ha a' Szegény méh gyűjt el - tud? 
gyák költeni 5 hafzontaknoHs kolőm-
ben, hanem erefztésnek idején meleget! 
tartyák az uj fíafítáfokat, 

i Némeltyek azt tartyák az here fe-
lől, hogy az him méhnek a neme, nem-ia 
ok nélkül, mert igen helyes okokból le-
het ki - hozni, és meg - próbálni, a' mint 
Éhéében: Ha tellyefséggel here nélkül ta-
láltatik valatnelly kosár egéfz nyáron f 
tehát más efztendöben bizonyofon nem 
rajzik. Múfodfzür; hogy az here hím 
méhnek neme ? ebből ki-tettzik: mennél 

I I I . R É S Z . 
Ü. 

Az Heréről 
n * 
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nagyobb fokasággal, )ól meg érett álla-
pottal van az here a méhek közt, annál 
jobb rajt lehet várni, és elébb való ered-
té i t Ellenben: a! hol késő, és kevés Szá-
mú az here, késo^ és Szegény rajt remél-
hetni, Ezen okokra nézve, ha úgy va-
gyon, nem kell idó nap előtt meg- ölni 
az herét* mert nagy kárt-, és hátra mara-
dáa okoz ember azzal méheinek, Teher-
be efoek pedig a* méhek az herék által 
$uliusb&p, de reodSzerént, s többire Au-
gnfiumÚL vége előtt » az utánn magok a 
méhek kl-kezdik hajtani, meg kezdik öl-
ni, és ha valamelly kosár Sepfm farig el-
ízenvedi az herét, és megélését el-mu-
íattya, bizonyofon el-véfz még azon efz-
tendóben* 

Azt mondhatná valaki: az első, gyak-
ran a'máfod ra j - i s minekutánna kosárba 
fogattatnak, fiafitnak , és feles fzamű fia-
kat öntnek magoknak, noha herélek hints, 
me Ily tői terhbe eftenek vólna, tehát az 
here tfak hafzontalan > nem him méh. 
Veidet könnyű erre: mert egy az, hogy 
a' mag méh mind addig nem rajzik, és 
rajt nem botsát, míglen ki-bújt, meg-

B érett 



í r e t t , csép heréket nem látSz, ezektől a 
fiak teherbe ném eshetnek? más az: rit-
ka dolog,én nem-is tapaíztaltam, hogy 
egy raj is here nélkül kosárba fogattatott 
vólna. Eh ez járul az is, hogy a' rajjal 
majd annyi régi méh mégyen-eí, mint a* 
ra j , ezek bizonyára még az el-mült efz-
tendóben teherben eshettek, és moít az 
oj kosárban Szaporíthatnak* Mire valók 
volnának tehát az herék ? és miért fza-
porit tya, dolgozza olly Szorgalimtofság* 
gal az tudós méh? ha ezek nem him 
méhek* 

19,, A'mag méhek midőn már a* ra j t 
el-kéízitettékj és Számos fiai jőttek-kí a" 
I épekből, akkor fzoktak herét önteni* a-
zon formán mint a* rajt, tfak hogy külö-
nös "házatskákba, a* mtnémüek minden 
kosárban rend fzerént tfak egy óldalábaa 
találtatnak, ott-is a lépnek végein, mel-
íyek méllyebbek, és bővebbek a' rajnak 
házainál. Az herék éppen Semmit nem 
•dolgoznak, mert a'terméfzet arca val6 
efzkózőktől őket meg-fofztotta, úgy 
inint í állókat, avagy fogatskákat, és 

'nyelvet {mivel az igen rövid) nem adott* 
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20, A* melly kosár gyáron által fokát 
rajzik, az heréket fokiig Szokták meg-
szenvedni f holott rendSzeréot nem vól-
na Szükség* Azért igen jól tíelekefzik aJ 

méhéíz, nem is velzti játalmát, ha tizen-
négy nap oiulva az utolsó erefztés utánn 
mindgyárt ölni, fogyatni s és vefzteni 
kezdi maga-is az herét, ujjávai megszo-
rongatván, még a* méh is íegít néki* A-
vagy egy darabotska hálót kötvén, mel-
lyen a'méh ugyan által meheíleo, de az 
here meg-maradhaHon, dél tájba, mikor 
az herék bővebben járnak ,a' kosár lyu-
kára vonfzi, e* Szerén t fogdoshattya* És 
ha jól reá vigyáz, eftve tfomóban talál-
1.1, - flM.* * 7 L, * * i a kosár alatt az herét, s ott 
tya -meg őket Jó , és bizonyos }el az* 
högy ha a'méh elején még JuHushm ki 
öli az heréjét, jövő eíztendőre idején 
fog ereíztenL 

IV* R É S Z 

Ha fzerentsés akarfz lenni méhetskéd-
hez , őrizd-meg a ízéitől, nedves-

ségtől, melegtől, hidegtől, őld-meg 
élleoségit, add-meg a* véle való bánásnak 
módgyait, és hagygy elegedendő éle 
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ségekre valót, hogy a' tulajdon maga mun^ 
kaja utánn élődhefsék,és ha történik hogy 
ínségre jutott, azonnal fegits rajta, így 
ofztán Iften Segítsége által méhecskédnek 
elő meneteiin , s kevánságod fzeréntva* 
ló állapotra hozásán bizonyos iehetfz* 

A Méh Kertről 
Mihelyt méhed annyira fzaporo* 

do t t , tavafzfzal, vagy még- őfzfzel mé-
hes kertről gondolködgyál, meg-nézvén 
egy )ó virágos tilalmas helyet, abba hely. 
heztesd méhedet* Szeles, vizes, és bü-
dös helytől oltalmazzad, fedelét, avagy 
léfzájáta' kertnek úgy alkalmaztasd, hogy 
az efső kosárára ne tíepegjen, mert az 
igen ártalmas néki, Sem pedig kosára-
nak ki-járó ajtaját a' fedél ne érje, mert 
mikor febeílen a mezőről haza jő, belé 
ütközvén el-véfz. 

2,2. Nézz azért egy )6 virágos tilal-
ma*! völgyet, a' hol kafzálók, vagy veté-
fek vannak, és 56 virágzók a'mezők, s ha 
lehet olly köz helyt, a' hol porgolát ker-
tek vannak, hogy egy efztendöben egy 
felé , másban másfelé JárhaíTon méhed, é j 
Ott építs kertet méhednek. Ha pedig 
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- e e c ^ f - o - ^ s o e * -
ollyan helyre nem találfz, tsináld olly ^ 
"ka íz álló völgybe , hogy a fzelek, kivált 
az éízaki, és nap nyúgoti ne érjék, mert 
Iliikor méhed k i j á r , a nagy fzeiekbeti 
el-vefz* 

33* Kereken Méhes kertedet nem ja* 
vallom bogy tsináld, mert erefztésnek 
ideién a rajok igen egymásra fzálianak t 
hanem az én Ítéletem fzerént jobb négy 
Szege lecü kertben tamni. Vigyázni kell 
arra is , hogy éfzakra ne ellenek a* kosár* 
m k ki járó lyukai, hanem délre, hogy 
egefz nap (úc ne felette) melegíthette 
a"nap fényes a*nap kelet felöl való réfzé-
nél-is jobb a* nap nyúgoti oldala a'méhes 
kertnek, mert hamarább meg-melegíti a' 
méh kosárokat fényével a nap, hama* 
rább-is kezd méh munkához regget 

24* A' méh kertbe ha lehec foilyamots-
, ka mennyen-bej avagy a' méheftöi hüfz, 

harmintz lépésnyire légyen a' viz, de két, 
három ujninál ne légyen mély eb b, abba* 
Is imitt, amott ki-tettzö apró köveket, 
vagy forgátskákat kell hánni, hogy kap-
dofiának reá i ttokban, és azokra ál halla-
nak, hogy belé ne fujladgyanak, Ugy kell 
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mindazonáltal ezzel bánni, hogy a 'kosit 
alá ne fcllyoo, inert meg - penéfzedik a* 
lép, ha vize1? az allya, és az ártatlan méh 
el-véíz+ Hogy ha közel oly folyamotska , 
vagy ivó helyet tstnáloi nem lehet, meliy-
faol kővetskék ülnének ki (mert a* fzél-
lyesi nagy, mély viz ártalmas a'méhes- , 
hez közéi) tégy válóban vizet a' kert kö-
zepére, s a'vizbe forgátskát hánny,melly* 
re a* méh reá ülheflen, és a' vízzel min-
den veízedelem nélkül élheŰen* 

35* A'méhes kertet igen jól meg kell 
örzení mindenféle marhától: kell ékeflteni 
apró gyümőlts fákkal, külőmbféle Szép 
virágokkal, és méh füvek 

V . R É S Z , ' 

ét Tamfzi ki-rakásról, és ki* 
botsátásYÓh 

Már a' Jáníbor méhet ki-akarván téli 
rabságából fzabaditani, minek előtte 

el-akarnád vinni a* méhes kertbe, ha defz-
* kán állanak, és bogarai a'defzkára alá fzál-

lottanak (ha le nem Szállottak, nem íz ük-
ség 



0 0 
ség) eíore eítve későn egy fcevéfsé emeld' 
fel aJ kosárnak az allyát, tégy valami ki t 
követ>avagy fát alája'kőrős kórul, meíly* 
fel-emelheile két u]óira a" kosárt, és a* 
méhek a' lép közé íeí - meheíTenek a ' 
de fokáról, mert külőmben fok méh ma-
radna o t t , 's mind el-veízne, Az utánn 
kosáríd Izáma fzerént kéfzits annyi ruhát 
leterítvén mindenik e l ő t t ízép laffan, 
tfendefen vedd-fel a' kosárt, a'ruhára le 
botsatván, a' ruhát tekergesd körös kö-
rül 7 és kösd reá fzoroífan valami hárflal, 
vagy madzaggal, rendre mindenikkel e" 
Szerént tfelekedvén, ízép gyengén vidd 
a' méhesbe , ha fon la fegyeimetefséggel 
ragd-Iea' kectnek sövénye mellett léízája 
alatt nap nydgot, és éfzak felől való ré* 
fzeiben el-kéfzitett tőtéskékre, de ki ne 
óldozd ott mindgyárt, mert a méhek bé 
lévén rekefztve, és meg-zaklatva, ki zü-
dulnak, E' ízerént tfelekedgyél, mikoE 
a* fzükségtöl kételenittetel eíztendö által 
egy helyből, más helyre vinni meh ko-
sáraidat # Ennek a' munkának pedig ieg 
jobb ideje Jprilisnék, és Sqpimbernek 
közepes Áprilisitavaízi ki-rakásnak, 
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• w o ^ C a o - ^ ű o * -
September (vagy ha a'fzükség hozza Au~ 
gufim-Is) az által vitetnek ideje* De ar-
,ra is vigyázz, hogy dél otáon eftve fe-
lé vitesd-el, dugdosd-bé Jól, hogy fo-
hult ki ne jőhefíen; és engedd egy len-
ni , inig a* nap fzcpeo fel-jö, 's akkor 
nyisd-ki az ajtaját, le-oldozván a'rohá-
kat még éjtfzaka, mikor meg-tfendeíe-
dett vak a* méh kosirábao* 

Mikor aT méhet, egy helyről más-
ra akarod vinni, avagy véle akarfz daj-
kálkodni, figyelme te feh r eá* vig y áz z , 
hogy aJ kosárban a'iép éllel állyon felfe-
lé , mert ha fekfzik aJ lép, avagy lápjára 
találod dójtení , egvmáft őfzve nyom-
ván , egybe lapa| a w p , 's meg-romíik, 
vagy éppeo le-fzakad? meg fem fogod 
többé tfrvoíolhatni. 

28. AJ méhesben az állás, vagy töltés, 
mellyre akarod rakni kosáridat, magos-
fabb ne legyen egy, avagy leg-feUyebb 
másfél arafznál, mivel ha fellyebb talá-
lod rakni 7 egy az ; hogy igen a* fzél 
torkába ejted niéheidet, más az , ha a' 
Széltől a kosár eleibe le - találnak veret-
tetni Vagy magokra efni, hirtelen eiső 
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talál érkezni , vagy a' nap tavaízfzal, és 
őfzfzel gyengén talál reájok sü tn i , el 
vefziek* 

29. Tavafzfzal mikor méheicfet ki ra-
kod ^ kitsin lyukat hidgy kosárának, a" 
hol két három bogár férhéffen-ii, ki-
vált' a' ízegényioekj három oégy hét múl-
va nagyobb a ts kát $ de midőn, látod, hogy 
már alkilmafiQt meg-tokek bogarakkal ko-
sárid, és bővseges a1 mezőben a 'virág, 
nyisd- meg egéfzen kosáridnak lyukait, 
és tartsd ügy egéfz Sz* Lőriotz napig, 
akk or m eg -kilTebbitvén, az 0 tá n slugujlu 
tiak vége felé ieg-kiílebbre tsináld. Mert 
abban való reíbég miatt, fokkal több 
mch Szokott el-vÉízni, mint egyéb akáj: 
melly gondviíéletlenség miatt* De azt-
is éízre kell venni, hogy a' Száraz eíz-
tendöben hamarább kell ezt praktikáim, 
hogy lem a' nedves eíztendőben, mint 
hogy akkor a tolvaj méhek y és dará-
lok ( kik nagy kárt Szoktak méheiclnek 
okozni) fokkal gytlkofabkak fzoktak 
lenni* . ' 

30, Azt adom tanáriul a* fígyelmetes 
gazdának, hogy ha lehet magától 
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tartfii mefzfze méheit, mert jobban kéz-
től tarthattya, jobb alkalmatofsága lévén 
a'gondviselésre, és hogy tcbos viSzSza 
hangzó helyre (hanem kételen) ne rak-
ja 5 felette büdös tiSztatalan hellyre ne 
tegye* Tudom ugyan, 's magam láttam 
egy ió for méhet? egy nagy rakás ganaj 
mellett, Jók, és ízerentscíek-is valán k 
egy darab ideig* de ugyan tíak ellankad-
ván a' büdös gőzben, végre el-kezdének 
hullani ^ *s majd mind el-vefzett hét 
nyólcz eíztendő múlva, jobb azcrt iná$ 
felé helyt nékik válafztanL Tapafztaltaai 
én azt ' is, hogy Jó for méhet egy épület-
nek éfzak felöl való oldalába raktanak v t t 
la ki , úgy hogy egéfz nyáron által azon 
épület a'nap fényét tölők él-vonta, ke-
vés hafzonnal, mert felényi mézek Sem 
vol t , azokhoz képeit, kiket a* nap jól 
é r t , kivált reggeltől fogva délig* 

31* Eddig hallánk a* tavafzi kí-r«kás-
tól i fzóllyunk immár a' ki-botsátisróí. 
El-kéízülévn az elöbbeni napon* tifzta, 
és jó tfelekedettel, *s fzándékkal bo-
tsasd-ki méheidetj a" kosár oldalán ki-
bontván kitsin keskeny lyukait* 

"Í 
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3 2* Ennek a' ki rakásnak:, botsátásnak 
leg jobb ideje Aprílisnek első hete, és e-
zen hétnek Szeréda, vagy Tsötőrtők 
főapja , mert a' mint u Filoíbfusok tar-
tyák, és mondgyák: Omnii aííus fim 
debet Juh Juo planéta: En pedig azt ot-
vafom, hogy a'meh ki-rakásnak, 's botsá-
tásnak,planéta ja Szeredán és Tsötörfökőn 
vagyon Aprílisnek első hetében. Mindaz-
onáltal ha akkor ízép Hízta csendes nap 
fény nem találna lenni, jobb várakozni 
az alkalmatos időre, nem gondolván 3 
planétával. 

33. Itt immár ha azt akárod, hogy mé-
héidben Iftep áldását tapafztaliyad, az 
ollyan babonás módoktól, mellyekkel 
cémellyek, midőn ki-rakják , élni fzok-
tak , magadat meg*óJlyad, Mert a" mint 
ezek Mennek hántását a esnek, ugy ái-
dáít nem (zereznek, Mindazonáltal azok, 
mellyek az méheknek eledelekre, vagy 
hafznos orvofságokra Szolgáinak, babor 
Bak közé nem Számláltatnak* 

: 34, Nem kell írtózni az haragos méh* 
tői j mivel mindenkor jobb a' jámbornál, 
mint hogy erőfíebb-is; hogy haragofok 
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legyenek ezt tfelekedd: Kéfzits veres pofz-
to vagy«ráfa darabokat, azt vond a kosár 
lyukára, hadd máfzhaísák meg, nagy fym-
patina}a van a' méhnek a* vereshez. Ha ezt 
a'verespüfztót megkened kakas vérrel,és 
í g y vonod a kosár lyukára, annál gono* 
fzabbak, 's mérgefebbek léfznek* -Sót ha 
hangya tojáűal kened-meg, annál-is kövé-
rebbek, jobbak, és haragoíábbak léíznek* 

VL R É S Z , 

j f Méhekkel valá minden-féle bánás-
nak módgy/troL 

3S* 

A* TaVafzI ki-rakás, és ki-botsátás n-
tánn rend fzerént, tudni kell, mint 

kelieSsék hafznoíon méhekkel bánni, 
's dajkálkodni* Azért a magos füvet (mint 
hogy az ártalmas , és veSztd elmes) gyak-
ran le-kafzáltasd a méhek előtt, mert 
tavaSzfzai vagy őfzfzel a# gyenge Boga-
rak, vagy nyáron által-is a' gyenge ra-
jok ki - járván illyen árnyékos, füves 
helyre íe-találnak hullani, 's az idő nem 
igen meleg, minek előtte onnan fel-kel-
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hetnének félő hogy el ne vefzfzenek* De 
arra-is kell vigyázni, hogy a'fold elóttők 
egéfzen püfzta ne légyen * mivel a^ ol* 
lyan főid tavafzfzaí, és őfzfzel nedves, 
és híves , ny&rban pedig poros Szokott 
lenni, Igaz pedig, hogy a'nedves, és hí-
ves föld ártalmas a* méheknek a' poros-
fal együtt , mivel ha a'poros földre reá 
efnek , és mindjárt fel nem telhetnék, 
hanem futkosni járni kelletik nékíek* t ^ í 
tapad a por virágos vagy virágtalan ízőrős 
lábatskájokra, és annyira oda tfomőfodik, 
hogy oíztáo alkalmatlanok a M-kelésre, 

A' méhek közt valamit dolgozni 
leg-jobb i d ő , vagy igen jó reggel, vagy 
még jobb déléit, midőn már bé-takarod-
tak , vagy takarodáshoz kéfzülnek, 's 
nyárban hóid újságán jobb a méhekkel 
dajkálkodni, télben pedig hóid fogytán, 

-37, Aprilifnek máfodik hetében ( h a 
ki-raktad az elsőben) dőltsd-le egyik 
oldalára a kosárt , de úgy hogy a' lép 
éllel állyoii felfelé, Seperj-ki egy fep* 
rő tollúval minden gaztbelólle, Viiagy 
bajtól mented - meg méheidet, es ha 
mjgad véghez vifzed * nagy munkától 
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ízabaditod-meg őket} kik noha annaí? 
idejében ki - tifztam el nem műlattyák, 
de íok időt töltvén véle, más hafznos 
aiunkájokban gátoltatnak* 

Nagyon irtóznak a méhek a* fe-
kete \kőntőftől, nagy hajtól, és oagy 
Szakáitól, azért ha lehet, a'kik ő vé-
lek Szoktak bánni j reájok gondot vifef-
ni , fejérbe öltözzenek, rövid hajat, és 
fzakálÉ vifellyenek, és tartsanak, avagy 
azokat midőn munkában vannak jól bé 
takarják* 

39, Midőn látod , hogy már Augw 
fiúsban heréjét ki-Ál te a' méh * meg-tifz-
titván jól az allyát kopárodnak, tört 
sót rakhatfz a kosár alá, mellyel So-
ványságokat frifsithefiéfc, lankadtságo-
kat erőfsithefsék* Tsak tavafzfzal, vagy 
nyárban ( m i n t némellyek fzokták) ne 
sózd őket , mert a ' só miatt könnyen 
lei-hánnyák még hafzonra való fiatská-
jokat is , és Így gyakran a rajzaitól-is 
gneg-fzünnek. 

40* Tégy Szurkot erefztésnek idején 
a* méh kos ár ok hoz közel három négy s 
$fibb hclyte-is darabonként, mellyel a 



lépet rakó méh lépét jobban fÖglalhaTá, 
és a kosár óldaláho2 raggathaíla* 

41, A' tavafzSzal ki-rakott mag pié-
he t , mesd-meg, avagy tilztifcsd a" meg* 
vefzett lépt61 idő nap előtt, Semmit na 
gondoly az újsággal, hanem inkább vi-
gyázz arra, hogy bővséges virig légyea 
a" mezőben, és mikor már a'méh jól Ha-
sított, ezt pedig azért akkor, mert a* méh 
jobban tudgya a* jó, és meg - vefzett lép-
nek külőnőztetésétj és ő foha az egy Szer 
erőfsen meg-vefzett lépbe nem dolgo-
zik, annak okáért Szükséges meg-várni 
jó fiasitását a'mettzéíTtíl, hogy ne talán 
a j ó , és tifzta lépet ki ne fzedgye em-
ber , mellybe küiőmben Hasított volna* 
Némellyek ugyan meg mettzik tfak ha-
mar a1 tavaízi ki-rakás ütánn, vagy még 
mindgyárt-is, ezen okból: hogy a'Sze-
gény méhet nagyon bádgyaíztya, és a' 
munkától el-vonnya a* meg-veSzett bü-
dös lép*. Ds éltesd tfak mikor ki - bo-
tsátod tavaSzfzal ( meg - pökdösvén ) j ó 
égétborral,avagy jó erős sós borral, éfzre 
veheted, hogy enyhíteni fogja bádgyattsá* . 
gát , és düpláfon meg fizeti annak árrát. 

42* 



i 

42, A" Szegényit,. hogy ha még jól 
nem fiasított, ne mesd meg akkor, ha-
nem várd meg hadd fiasidson, és akkor 

' ha meg veSzfegettetett lépet látfz benne 
vagdald-kí , ha nints jele a1 romlásnak ,, 
n ints-is hellyé a* vagdalásnak, valamint 
a* jól fiasitott kosárokat-is, ha fzéptifzta 
a'lép bennlk úgy kell hagyni, és meg 
nem kell mettzenL 

43, A' méh mettzés pedig e* fzerént 
lehet * Végy egy fazékba Száraz tehén 
ganajt , gyűjtsd - rneg'azt, de ugy hogy 
ne íángollyék, hanem tfak fűftőllyón, 
tartsd a kosár alá , de ne fokáig, és fel 
mennek a méhek, ugy hogy bátran bán-
haífz kórülóttók, nézd-meg a'fiaslépig, 
és ha meg-rokkant j Öfzve töredezett, 
hírnlüs, peshedett, penéfzesj vagy egét 
rágta lépet véfzefz efzedbe, vagdald-ki, _ 
ne gondoly véle ha mélyen van-is bé a" 
kosárba, de }ól vigyázz reá mindazonáU 
tal , hogy a? fiasitáá meg ne sértsd, mert 
ha igen fenten eíík a* tórdeléSj vagy vágás, 
a'fiait-is ki-hányod a'léppel egygyütt, 's 
tz pedig kár , és romláfa a'méheknek* 

44* Mikor a'méhetmeg-mettzed öfz-
fzeL 



fzel,vágy m e g é l ő d , hadgy-meg a'lép-
nek tisztájából, meMyet a' kosárból ki-
vettél , éy fonalba, avagy czérnába fűz-
vén, tedd magos fzáraz helyre, hogy 
a' méh hozzá ne férheffeo, és tifztán, 
ízárazon álhaíTon, ennek haTznátvefzed; 
iiieitjha eróíTen meg-taláít vefzni aT nyak 
valyas méhnek lépe, tavafzfzal bőv vi-
rág- idején ki kell egéfzlen Szedni, és 
ebből aJ czérnában tartott tifzta lépből 
keli hellyébe máü fzegezni fa Szálkával, 
és Így a'nyavallyásból egéfságeft, a' Sze-
gényből gazdagot, és }ót lehet reménleni, 

45. Mikor méheidet meg-mettzed ta* 
vafzfzalj a' mellyik igen kövér* és ke-
vés néki az üres lépe, fél felől Szedd-ki 
a*mézes lépet, azutánn jól fíasit, és jó 
elein ereSzt* De reá kell vigyázni min* 
denkor, hogy ha mézet Sértefz-meg, an-
nak helyét lifztel, avagy ha az is eintsf 
porra l-is bé kell hinteni, hogy a* tolvaj 
méhek, vagy a magadé-is^ a' mézet meg 
érezvén, reá ne rontfanak* És minek-
utánna a' mettzéll el-végezted vólna, fúdd 
avagy pőkdősd-meg mindeniket ió erős 
sdeikedvü borral, nem veSzted jutáimác. 
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46* Szükséges vólna a' ízorgatmafros 
gazdának M hogy ha minden héten egy-
fzer méh kosáriaak az allyác megJeper-
n é , 'stifztitaná, mivel a méh lábairól 
a* virág morfalékból le-SzokoEt hullani 
a* kosár alá; azonmorfalék hulladékból 
pondrók teremnek, aVpondrókból pillan-
gók válnak, kik a* lép közé ha vehetik 
magokat, tojni fognak, 's azon tojáSok-
ból Számtalan pondrók teremnek , mel-
lyek mind a* lépet meg eméfzrik, mind 
pókhálókkal a* méhetskét bé-kevervén , 
büdös dohofságokkal az egéfz kosárt el-
vefztik. 

47* Midőn némellyek láttyák, hogy 
virágofon, és meg * terhelve Jő haza a* 
mezőről a 'méh, örvendeznek, gondol* 
Van, hogy viaSzkot hord , de ha jól reá 
vigyáznak, éfzre véfzik, hogy koránt 
fem űgy van a* dolog mindenkor a' mint 
gondoüyak j próbállyák bar , és próbál-
va tapafztalni fogíik, hogy a'méh kenye* 
ret hord gyakrabban, mert ha egy öreg 
kosárt meg-Szemlélfz , mellybe é&re vé-
ízed, hogy leg többet hordanak ollyaft 
a' méhek, tapafztalni fogod, hogy fem-

mi " 



^ ^ (35) 
mt a j lep nem találtatik benoe az efzten-
dönek végefelé-is, noha a'méh magában 
Jó / és fok a' felet hordott efztendő által 
kosiárába* És noha a' raiotska néha két 
hét alatt a' kosárnak felét * ís meg * rakja 
léppel, még íem veheted éfzre * hogy 
valamit hordott vólna bé# Nem más pe-
dig ennek az oka, miért hordanak annyi 
méh kenyeret a* mag méhek ? mert fok 
gyenge fiatskákat kell típtálniok, és ma-
gok-is azzal élnek nyáron áltat 

A' Szeles, híves efztendő, 
méhnek igen vefzendő* 

4S* El'fárafztyák magokat, és a faj-
záO;, vagy fzaporodáft el - műíattyák , 
hogy ha hoízfzas jó idő fzolviál a1 mé-
heknek , és elő menetelek a* rajzásban ke-
vés léfzen, meg gazdagittyák ugvan ma-
gokat, de nem fokra fzapbnttvák a ko-
fárok Számát* Innen közönsége fen tapifz-
tallyuk, hogjy valamint a1 nedves idő-
ben legtöbbet fajzanak, ha rem íeleítibb 
való a'nedvefség, úgy Szintén aTzáraz 
időben leg-több mézet gyűjtenek a mé-
hek , ha nem felettébb való a' fzárazság. 
Azért tanátfollyák némellyek > hogy ha 
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fzáraz a* tavafz, bé kei! őket rekefztení 
minden harmad nap után egy nap , hogy 
így a* fajzásrólis kéntelen itt ellenek gon-_ 

dolkozni. 
49, Ha méhed fiadtaní, '$ fajzani nem 

akar, aJ mezőről hozz egy kefzkenyó han-
gyát féfzkeftől, és tégy mindenik alá 
egy Jó marékkal, Így bövségefen Sza-
porít, Avagy Húsvét előtt gyűjts egy 
fazékba nagyféle hangyát, mellyet med* 
ve hangyának neveznek, és a* tölgyfá-
kon elég találtatik, egy néhányat botsáfg 
a'kosárba, hadd fuffit - meg, meg-ládd 
( ha egyéb baja nints ) még Áldozóra 
cl-kezdi az erefztéft. Avagy idején ta-
vafzfzal juh tejjel kenegesd a kosár lyu-
kát* Vagy végy Achmtilát, melly ma-
gyarul Qrofzíán - láb, főzd-meg jól Ser-
be , tégy egy kalán tifzta mézet hozzá f 
add-meg innya a méhek ne k. A' Terpen* 
tinat * is ha egy tálba töltőd, 's öfzve 
égyelited vizzeí, mézet töltvén hozzá, 
*s a* méheknek innya adod , Szaporodóba 
bak léfznck* 

50* Én ugyan azt-is tselekedtem az 
ollyaa heverő méhYel, melly erefztent 

mm 
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Mm akart, hogy kételenittefsék az erefz* 
tésre, a kosárnak ailyáe (de kivált a'lyu* 
ka körül) ürömmel jól meg'dörgőlteoi 
minden harmad naponként, alája tévén 
egy jó tfomót, nem hagytam nyugodni* 
írják némellyek, hogy as Ckhdonium a-
vagy fetske fű-isjó ezt praktikáim véle* 

51* A' méhre figyelmeteSen vigyázni 
kell kivált tavafzfzai, midőn későn nyi-
latkozik-ki az idő, hogy éhei meg ne 
haliyanak , és akkorns, midőn zűrzava-
ros idő vagy on» és valameUyik kosár 
eledel nélkül vagyon* Ollyankor mézet 
kell eftve későn né kje hé-tenni cángyé* 
ron a' kosár alá; de ha lép nélkül téfz 
mézet eleibe, apró forgátsot, vagdalt 
fonallal, vagy fzalma darabokat hány fel-
lyül reá, hogy meg-álhaffon a'ffléti, és 
a' mézbe, ne dőgőllyék, 

52, Hafonló k éppen a" raj ok nak-is mi-
kor efsos, zűrzavaros idő tart egy hé-
tig j negyed , ötöd napig, el ne múlasd, 
enniek adgy ^ az íellyebb emiitett mód 
ízerént, harmad napig éden-is ei-ülnek^ 
de azután n mindgyárt hol la ni, vefzni 
kezdenek* Ezt pedig mindenkor eítve nap 
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- t t O o t - t u H e o c t * : 
baladat utánD vid végbe, hogy a" más 
méhek meg ne tudgyák, sreájokne ron-
tsanak, mu t felette nagy vér ontás léfzeo 
a* kevés mezért, 

53* Ha oieg nem akarod méhedet öl* 
n i , fojtani, hanem megakarod tártani, 
illyeo módot ád ez az Erdéllyi Mébeis-
he elődbe: '$ próbáltak - is fokao a' má-
helzkedésben Szorgalmatos gazdák: Végy 
egy ürefs arra el - kéfzitett jó kosárt, 
ineIlynek az allya Szintén olly bövségCi 
légyen , mint annak a' kit ki-akariz ker-
getni , mézét el*akarod venni, teríts va-
lami ruhát az üresre, és hozzá kötvén 
jó izoroílan az alsó kerületin fellyül, 
tedd - fel forditva olly fzék közé , mint 
egy dagafzEó izék, vagy árnyék ízek, 
annak uránná fel-vévén hirtelen aztsmel* 
lyeí> ki-akaríz kergetnis tedd reá egye-
ne fen az üresre , és arra már reá kötte-
tett ruhával kösd által ennek-is az a Ily át, 
hogy egy bogár le jöhellen ki , annaku* 
tánua íorditsd-fel, hogy az üres kosár 
fellyul maradgyon* Ezek rneg-iévén, ü-
tő^esd Mai i , s halkat a' tellyes kosár-
nak oldalát kezeddel* hol egy, hol máj 
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felöl, hol alább, hol fellycbb, de közbe 
közbe meg-is kell állani, Js nyugodni* 
Meg-ládd egy két óra alatt nagyobb réfzint 
fel-mennek, a kik pedig a' lép között 
meg-maradtak, mikor a1 lépet ki-fze-
ded, feperd-le feprő tollúval ( jobb ha 
az uj kosár e lő t t ) íel-kerefik * és talál-
lyák táríaikat. Ezt pedig ha dél előtt tíe* 
lekedted, mp. fel-kői te előtt kell egybe 
kötői a két kosárt, és azutánn úgy kell 
veregetni az oldalát, és minekutáana egy, 
vagy másfél óráig doboltad vólna * fzüa-
nyél-meg, és hadd legyenek egybeköt-
ve tsendefsegben nap haladatig, akkor 
oldozd-fel, és azt, a'kibe hajtottad, 
tedd hellyére, a' máíikból fzedd ki a* 
lépet, Js kergesd tárfaihoz a benne lé-
vő bogarakat,. Ha pedig dél utánn tfe-
lekedted, eftve későtskén, midőn jól ha-
za takarodtak a mezőről fzükséges igy 
vélek bánni, és egéfz éjjel hadd legye-
nek tfendefségben jó reggelig, 

54* Hogy ha olly henye mag méhed 
vagyon, a melly tsak heveréíTel töltött-
el egy nyarat , és nem ereSztett, a' más 
nyárat-is tsak rígy akarja el-műlatni, 's 
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mit faliusnok fele el-tolt; noha ugyan 
az iliyen óreg kosárokat, valamint az 
idején való rajokat - is , ritkán lehet ve** 
fzedelem nélkül ki • kergetni ^ de ugyaa 
tfak kolompozd ki, ha tettzik, 

5S* Júliusnak közepe táján, a melly 
kosár máfodgyát, vagy harmadgyát eb 
crefztette, és ki akarod kolompozni ( a' 
mint fzükséges*is, ha kevés bogár mara-
dott benne, 's az raja is fzegény) málo-r 
dik éjtfzaka mindgyárt az óreg kosárból 
kergesd a' méhet az ö utolsó rajára, és 
meg fognak egygyutt békéileni, marad-
EÍ, 's jók-is lenni. Öa pedig Juliusmk 
vége felé talállya utolsó raját botsátani 
valamellyik, kételenittetel e* fzerént tfe-
lekedni, mert külomben lem mi hafznát 
rajának nem fogod venni, még mag mé-
hednek-is- hanem ha kiváltképpen való 
jó idő fzolgálna Augufius, és September-* 
b e , és as raj külomben jó , és n a g y 
vol t , a mag méh is felefed magával raa^ 
radott, 

$6* Kem fogod kárát vallani, hogy 
ha Nagy Boldog A f z f z o n y nap tájban 
meg-visgálod minden rajaidat * és meg^ 
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próbálgatod nehézségét, mel Ivekben ha 
két kupa mézet (másfél-is néha elég) nem 
itéiSz lenni, fogod azokat, meg-néze-
getvén a' mag rnéheket is, kivált azo-
kat , mellyek kettőt, hánnat-is erefztet? 
tek , és kevés bogarat tapaíztaliz benn ele, 
főképpen ha éfzre vefzed, hogy anyát-
lanok maradtak; külön külön a'rajokat, 
vagy a'mag méhez hajtod, vagy pedig 
a'mag méhet a'rajokhoz, H j tudói aka-
rod, melly tk kosárban légyen kevés, a* 
vagy fok méh * igy próbál hatod-meg * 
a' kosárt ojóddal kopogasd • meg, és ha 
meg • zúdul benne a* méh ^ de hirtelen 
jnegtsendefedik, kevés benne a' méh bizo-

' n vos, h a pedi g erőflen, ho fz fzafo n zeog, 
bőv benne a' méh bizonyos jele. Ide já-
rul az-is, hogy a' lépnek feketesége, nem 
^falhatatían jele a" méh alá való voltának, 

5 / . Mihelyt nagy fzorgalmatofsággal, 
és munkával a' méh mézet hord, azonnal 
hé-zárja meg-tölt Jépben lévő házacskái 
5át, melly et fel fem nyit a télnek elöt* 
te , hanem idő közben méh kenyérrel, 
viafzkal, és egyéb olly eledellel tápiát 
lya magáta'minémüt kivül talál, Haazcfg 
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te mézet akarfz Szedni kosáridbol ( a* 
gazdagból vefretSz, 's nem - is árt) SzXő-
rintz hetében, akár előtte, akár után-
U4, visgáld -meg jól mellyik leg- gazda* 
gabb méz dolgából, füftöld- fel jót a' 
bogarát, és a ves mézes lépet vedd - k i , 
ha igen gazdag a'mcllette valót is ki^ve-
heted jó éles hofzízn mchéíz kélTel, de 
v\ y mértekleteíen bánnyál véle, hogy 
n i ó telelésre, mind a' tavafzi fovány 

i időkre vigyázz* 
58* Mikor mézet akarfz valamelfyiké* 

bnl fzední, dél utánn őt, hat óiakor fogj 
hozzá, mert viraetig meg - tifzEogattyálc 
magokat, reggel olztán nem érzik-meg 
a' írbheteik, 
f S9* Högy pedig a' méh meg ne mar-
jon mérges fujánkjávai mikor véle dol-
gozói, kend-meg kezeidet, *s ábrázá-
rodat méh füvei, (deákul Melijfa) nem an-
nyira marja a'méh. Ha pedig valamelly 
rdzedec ineg-talállya tsipni, leg-ottan 
kár:for fpíritnsíú, vagy tfak kán-bros 
ége-b /rral is ha meg - kened, meg nem 
dagad, és fájdalmát enyhíti* Hafzoái az 
hideg vas, aczéll, híves f ü , főld is, ha 
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hellyé t a' marásnak nyomogatod, mert 
enyhíteni fogja a'fájdalmat, 

őo Én próbáltam, és meg nem mart 
akkor, mikor a 'kert i veres málvának 
levelét virágjával, vagy tsak magára le* 
veiét egybe rontván, torvén , annak ví-
zét vettem, avagy egy fazékban intg-
főztem, és annak tevevei meg-moílarn 
kezeimet. Sokat hafzoál a' vízeileted-is, 
ha abban meg-mo^dol, és fenyő fzurok-
kai meg- füílőlöd magadat* 

6r . Ha meleg időben meg talála*méh 
marni , egy kevéísé onnét el - menny , 
mert nagy mé r g e s büdőfséget fzokott 
fulánkjával egygyütt a* méh ki-botsára-
ni , joellyét még az ember-is meg-érez-
het, Melly re nézve midőn éfzre vefzik 
a"méhek, hogy valamellyiknek közzű-
lök nagy baja érkezett^ azonnal kornvul 
fognak, és minden módon bofzfzut ké-
yánnak állani amannak sérelméért, 

62, Ha inkább mar moft a m eh/mint en-
nek előtte, sőt tégedet nem ízenv ed bet, bi-
zonyos jele akővetkezendő nyavalyádnak* 

é j . Mind ezek utánn kívánná ezt tud-
ni nem egy, hanem több gazda ember f 
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Öltként kelíefsék jó móddal a méheŰ meg 
ölni ? de ennek fok módgyat lévén , én 
ffak némellyekec említek, Némellyek 
Szalmából füílöt csinálván egy gódrőts-
k .be, arra tartyák kosárokat, és a* 
wéheket lígy fbjtyák-meg, de ezzel ha-
mar meg nem fulladnak, és lenem hulla-
nak, azért gyakran meg fuftőlötlik a méz 
bz által. Hanem Ka tetfizik tfelekedd azt: 
Végy két ni ni Széíeíségre vagdalt váfz^ 
riDt, vagy ruhát, márts-bé meg*olvafz-
t o t t büdös köbe, az utánn midőn már 
meg-hu 11, vigdaId-el két u jni hofzfzasá 
ra, hogy minden felé két ojni légyif, az 
12 tán n á fs egy gö d rötské £ a'k osá r hoz k ő -
zel, fzur) beié két veízfzőtskét, meg* 
héíuvin azoknak felső végeit, tégy mín^ 
denikbe egy büdös köves ruhát, gyújtsd 
meg, tedd reá hirtelen a 'kos í r t , dug-
dosd bé jól az allyát, hogy fohűlt ki ne 
jöjjön a5 íüfl;, hirtelen megfognak fúlni, 
Avagy a' pöfe te ge t ted d tíe rc p b e fz é n r e » 
annak4s füílí le hullateya a* méhet, rs egy* 
kosárnak eleg egy kisded tojás ni * 

64. Hogy ha kevés a' méh a'kosárban, 
Jia annál gazdagabb vólna-Is, meg-Iádd 
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cl kell néki vagy egy , vagy másképpen 
veízni 3 mellyre nézve jobb azt meg-öl-
n i , hogy Sem mézeftől el-vefzceni $ ha-
nem ha kedvezni kívánnál néki, és mag 
méhnek meg akarod hagyni, hajts belé 
egy ölni való ra j t , "s jó mag méhed lé-
fzen jövendőre* 

65* Ne öld-raeg a* méhet, ha Szép Szá-
rai; tifzta a* lépe, ha Szintén ki-telelésre 
elégedendő méze nem vólna-is , de más-
ként feles bogara vagyon, hanem inkább 
Septem&emtk végén adgy elegendő mé-
zet nékik éjtfzaka hadd horgyák-fel: jó 
méhed léfzen jövendőre. . - ' 

VJL R É S Z , 

Jt Méh bs árokról 
66. 

A' Kosár venyikéböl, vagy rakottya, 
és fűz vefzfzőböl egybe fonatt&fotE 

épiiletetske, meily minél öblőfebb fent 
a' tsűpjánáij adnál jobb. De más hajléka-
is vagyon a' méhnek f melly et Kőpűmk 
neveznek > ez defzkából áll, öt darabba 
vágván a' tkfzkát, négyet egy aránvsi; 
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IioSzSzaságut jól egybe Szegezvén, láda 
formára , az őtódik kiílebb darabbal az 
eg?ik végét tsináilyák-bé, egy kis lyu-
k t hagyván ki-járásra az oldalán alól 
fel Síi ebbe igeo jó tartapi méhet, mert 
egy az: hogy a' fenyő fa fzurkos fzokott 
lenni , és a méh nagyon fzereti, más az: 
hogy jobban r&ní/hattya ember a'kópük-
ben a* méhet, fel vehetvén a' fedelét, 
nem-is olly könnyen romol-meg benne a' 
lép, nem férvén hozzá a* fzipoly, és az 
efsó* Harmadik méh ház, melly mi kö-
röttünk találtatik , a* Téke , melly ud-
iras fából ki-véfet te tet t , fellyül defzkáts-
kával bé-padoltatott odu, vagy épület, 
lanelly ha fon ló jóságú a* kópühöz, tfak 
a* fzúh belé ne sfsék. 

Í7* Nem fzereotseltetem méheivel az 
ollyan embert, a1 ki méh kosárival nem 
fokát, vagy igen kevefjt gondol, azért-
js nem tartanak némellyekörökös méhe-
ket 5 mért vagy felette való, vagy ki-
tsin a 'koiár , mellyben fogják, vagy ta* 
pafztatlan, penéfzps, büdös, "s tifztá-
talán, mellyben tartyák méheiket* Meg 
vallom énnékem nem tetizik tsak egy 
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kosár ás , melly egy vékánál kiílebb, fent 
az melly másfél vékánál nagyobb, mi-
vel ha egy vékásnál kiffebbj a belé fo-
gott méh mindenkor kítsin, és nyomo-
rait rajt Szokott adni, mellynek kitsia 
az hafzna-is, ha pedig más fél vékásnál 
nagyobb $ belé fogván a* ra j t , meg-irtó-
21 k a nagy pufztaságtól, fel nem veheti 
benne magát* nem is őrizheti, Jsókak 
maztattya aJ mint kellene kevés gyűjte-
ményit, meg kedvedenüÍvén a*nagy é-
pűletbeo. Ha tapafztadan, 's Jynkaklát-
fzanak oldalin vefzeddmesi mivel litat 
miieatfz ellenségeinek, a' kóborló tolvaj 
méhnek , az hamis tékozló darásnak, a* 
ion tó métellyes ízipolyoak, és büdös 
bogaraknak. Ha pedtg penéfzes a* kosár, 
büdös, és tifztátalan* felette ártalmas a* 
méhnek s ritkáo-is marad*meg benne, ha 
meg-marad-is egéfségteleh lefzen mind 
halálig, mert ő tíízta tsínos áilatotska, 
nem Szenvedi a* ttfztátalari tsűoyaságot* 

6g# Kéfzits azért ha tan átfő m tetfzík , 
és IftenSegítsége által méheidnet eló-me* 
neteüo, Js kívánságod Szerént való álla-
potra hozásán akarfz örvendezni^ elei a 
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való első nagy rajaidnak ( ha^Szintén 
két raj egybe talált-is fzáüani) másfél 
vékás kosárt í • a' máfod, és első késői 
rajnak egy vékáit, de ha kettő ezek 
kőzöl egybe ízáilanaj bé-foghatod más 
fél vékás kosárba. 

I 

69. k J kosiroknak fzáma fzerént.hordgy 
egy rakásra tehén lágy ganajt az ereíz-
tésnek jóval előtte, jó bövőn hammat 
roftály közibe, úgy hogy fele hammu lé-
gyen , annak utan na gyűrd jól egy be 7 
és ha keménynek ítéled lenni, tölts vi-
zet reá; ez meg-lévén , ne Sajnáld keze-
det, hanem fzép vékonyon mindenütt a* 
kosárt tapafzd-meg kivül, el kezdvén a* 
frsupjáoál, egéíz az allyáig, hogy übhult 

• által ne láfs rajta* Áz hammű arra valóf 
mert nem engedi annyira meg-hafadozni* 
és a fzipoly fem teremhet annyira benne 
valamint a' vékony tapafztás alatt-is* D s 
ha megtalálna némelly hellyen hafadoz* 
n i , újra bé kell az hafadozáft mázolni* 

70, Minek titánná a'kosárokat meg-
tapaíztottad vólna , ugy hogy Sohult által 
nem látíz rajta,, ( a ' k i - j á ró lyukát ki-
yévéű^) és jól meg-SzáradotE vólna, isi-

* 



nály fzalmábol egy kevés tűzet , hadd 
lángoliyék jó l , tartsd reá a' kosárt két* 
Szer, háromSzor, hadd períelödgyék-
meg jól bel ól. Minek utánna ezt véghez 
vitted vólna kosáriddal, akár újak, akár 
pedig régiek, és ótskák legyenek: tsi* 
nály mindenikbe kerefztül a* dereka na 
kerefzt formára fat ollyan vaftagságuE, 
mint egy nyárs, mellyekhez a' méh hoz* 
zá ragafztván lépét, nem olly könnyen 
Szakad-le lépe, de ha nem tetfzik ez el-
Is maradhat, mindazáltal könnyen nyá-
ran által kárt is valhatfz. Mind ezek u-
tánn vidd-el méhes kertedbe kosaridat, 
tartsd ízáraz, tifzta helyen, raig erefz-
tenek a* méhek, s akkor fogj rajt be-
lejek* 

7 u Ha fzinte a kosár régi, és pené-
fzes-is találna lenni, mindazonáltal ked-
vefsé téízed előtrők, hogy ha e' fzalmá 
tűzön egynéhányfzor meg-forgatod s az 
elébb emiitett mód Szerént, és édesdeb-
foen fognak a' méhek az ollyanba lakni, 
dolgozni, mint az ollyan újban, mellyet 
meg nem perfeltek , a' tűzön meg néni 
forgattak* Noha a* kosárt jól meg-perSe* 

Ö H 



led tűzőn, és annak módgya Szerént el* 
kéSzited, mág is egy néhány ejtSzaka egy 
más ufánn mint egerek, ugy fognak rág-
tsálni a'íiéhek benne, mert Soha embeií 
a'kosárt ügy ki nem tifztiCtya/s el nem 
íteSziti, hogy abban a' bé-fogott raj va-
lami gántsot ne" taláilyöo* 

7 A ' kosárról ha víafzkos, és vólt 
még benne méh, ne vakard erőíTenlea* 
lépet az oldaláról, sót az újlaknak is vi-
afzk darabocskákat vévén raggasd imitt a-
inott az oldalához belől a' teteje felé* a* 
fzorofsába, avagy tsupjába-is tevén egy 
fél diÓDit, azután n tartsd a'Szalma felibe, 
hogy rajta meg - lágyullyon» és el - fol-
lyon, jobban kedvel lik az illyen kosáro-
kat, és hamarább is rakodnak belé, mint 
niáfokba , - mivel az illyen viafzkos ko* 
sárokhoz könnyebben-is hozzá tapafz-
tyák uj munkátik ájókat, 

73* A' melly kosárból ki- döglött a* 
méh, *s fzép tifzta egcíség^s lépe mara-
do t t , ne rontsd - ki , hanem fzáraz hel-
1 y e • m eg -1a rt v á n > er efz tcs n ek id ej én 
fogj rajt reá, mert fokkal jobban fel-ve-
fzi magát , mint Sem az üres kosárban* 

Velem 



C d ) 
Velem is történt nem egySzer, hogy a' 
régi kosárból ki-dögölvén a' méh, hol 
idején. erefztett, hol késői rajt fogtam 
belé, és igen jó lett* Az - is meg-Éörté-
nilí fójcfzor, ha ollyan héllyén tartod a' 
méh nélkül való lépes'kosárt, hogy ma-
goktól beíé mennek: sőt még a más em-
ber raja - is fel - találván belé m é g y e n 
lakni, s fokkal jobban fel - vették ben-
ne magokat* oiiot fem más iij kosárba 
fogott rajok, 

74* Némellyek Mt praktika!lyafe, mi-
nek előtte a" rajt be fognák: A ni fial* és 
egyéb jó i l l a t ú füvekkel Szoktik meg-
füftőlni £ kosárt, máfok pedig* mézzel, 
méh - fértél, és egyéb édes nedvességek-
kel fz o k ták m e^ l otíb 1 n í , fú n i T p ő k d ő sn í* 
Éo pedig ha íó tinóm borom nintsen* 
mellyel meg-pőkdöíFem» tfak méh-íuveí 
Szoktam belől meg-dőrgölnú 

Hogy a* kosárt Szerelte a' raj, be-
lőle el ne mennyen, és könnyen belá 
ízállyon, Nagy Boldog Afzfzony nap 
utánn reggel , akár melly héten, és nUp* 
menny^ki a' m e z ör e , fzedgy egybe min-
deofélevirágokat, mellyekről Szokott a 
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méh dolgozni,, és abban az időben talál* 
tátik, annak tfak a'virágját meg-ízed vén, 
és fzárafztván árnyékos hellyea, tedd 
egy üvegbe, tölts reá mézet, őfzfzel 
ásd el üvegeitől egy hangya bojba, vagy-
is zsombikba, bé-kötvén jól az üveg fza-
já t , hadd teleilyen ott^ és hadd máfzhas-
sák-megaz hangyák* Tavafzfzal vedd-
j d , és rajzásnak idején # mikor a' raj ki-
fzáll, végy abból a' virágos mézből egy 
kevefet, tölts vizet hozzá, jól egybe 
kevervén, a'kosárt hintezd-meg véle,* 
igen Szereti, és inkább még yen belé * 
sőt ha meg nem hagyod Izállani a* raj t , 
hanem az ollyan meg-lotfoltátott kosárt 
kőzikben tartod, íietvebeié mégyenma-
gától. Vannak a" kik erőfsitik, hogy ha 
valamelly fát meg-hintez ember azzal a* 
fuecusfúy a raj mindenkor a r r a fog 
fzállani* 

76* Némellyek azt is tselekefzik, hafz-
nos - is, hogy midőn valamellyik méh 
máfodgyát, vagy harmadgyát botsátot-
ta vólna, azt meg -nfztííván az Anya 
házaktól, ha Anyát találnak bennek jó, 
hanem az ollyan máfod, 's harmad raj-

nai; 
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•^sQo^CfOHiűoe^ 
nat korára e l ő t t döglött Anya méhefc* 
keresnek (mert a' méh egy Anyánál töb-
bet meg nem Szenved, a többit meg-őli, 
*s kosarából ki hordgya) és mikor a'méf* 
erefzt, azzal dörgőlik-meg aJ kosárt be-
lől , magára is belé megyén aJ raj* 

V I I I , R É S Z . , 
f 

dz erejztésról, vagy rajzásról* 
77-

1 ' Méhek fajzáSoknak ideje Április* 
X a ben, elébb, vagy hátrább fzökofct 
lenni, tiiidön tojáskájókat le téSzik há-
zatskttjokban , mellyet az emberis vilá-
goló n meg lathat ft' lép között , melly 
nem nagyobb egy mák ízemnél, '$ ol-
lyan-is , és azt a méhek melegen tart* 
ván, ketóllyák, 

78* Minekotánna a' méhek tojáSükoa 
hevertenek, és már ki-költötték vólna , 
nem külomben bánnak vélek, rnint ma-
dár az ö fiaival, ízájokban eledelt Szok-
tak hordani azoknak, és egyiket, a'má-
ük után étetik majd két hétig, de minek-
Utánoa növéfeket vették volna* bé-zárfjl* 
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tatnak víafzk fedéllei , és ben maradnak: 
majd annyi időkig, akkor pfztán el-vál-
toznak, s magokat a' fedélen által rág-
ják, és Szárnyafon bújnak-kí a1 fogs ág-
ból. Midőn a" lép közül ki-jönek egefz 
teltek Izámyakfcal egygyütt hammu Szí-
nűek , de ez a' ízin nem fokáig tart, mi-
vel tfak hamar el változván, barnák léfz-
nek, emebben az állapotban-is marad-
nak, míg megőszülnek, 

79, Szoktak a'méhek másfzor-is, de 
kivált rajza foknak idején, napiában rend-
fzerént tfak egyfzer bizonyos idő tájban 
az ő kosárok előtt játfzani, és olly sű-
rűn ki , i bé-járni, mint ha ugyan raj -
zani, vagy verekedni akarnának. Ennek 
oka , réfzfzerént magok gyönyörködte-
tése, és aJ benn dolgozó méhek izeljóz-
tetéfe, réSz fzerént pediglen magok ki-
ürefsitéíe, és könnyebbitefe, mivel re- • 
püléfekben Szokták magokat főképpen 
ki Űreísiteoi j refz Szerent még is a' raj 
gyenge méhetskeknek vidámuláfok, és 
lzáradáfok, 

80, Noha ogyan az első rajnak jelei 
bizonytalanok, és nem könnyen veheti 

ember 
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ember éfzre, mikor akarja a* mag méh 
első raját botsátani \ mindazáltal ha reg-
gel, 's eílve alól a kosárban, és az ól* 
dalán kezdenek heverni, és minda'fzöl-
16 gerezd tsüggcni, igen nagy jele Szo-
kott lenni ké ízületeknek. Ellenben, ha 
tíak hevernek, jele annak, hogy nem 
fognak erefzteni, 1 

Üi- Nem ugy a* rnáíod rajjal, T" 
ezt bizonyoion efzre veheti ,t>er, 
ha reá vigyáz j mert min: nyólezad 
küenezed nzed nappal-U' eltbb ,N vagy 
később mint érkezik * mag méh f 's 
az idő engedi) az első & kijó vetele 
tánn, keleives, vekon) hiddéshez, mint 
egy bütsázásjioz kezd e Ifjú Anya méh > 
mint ha ugyan engede tét kérne a' régi 
Anyától, hogy enge e. neki világos* 
íágot, Js nepevel el - r m i 7 mellyet ki-
vált eftve meg-halhat • * ember, ha 
reá figyelmez # Hog, Ii.: >cdtg a ' régi 
Anya, az újnak, 's ifiiL i k kérésére 
ha ion 16 énekléfíel meg-felel, noha két 
nap-is el- járat maga utánn) hogy 
enged az ifjú Anya kérésének, ^ minél 
hamarább el várhatod a rajt. 
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l«0QN»(s<)<*KM» •f * ' tegi Anya méh, ennek kérésére ífat 
halgát, és nem felei j e l e , hogy aziffiia 
t i Anyának bizonyofan meg kell hal-
ni* mert nem akar többet ő ereízténij 
jrajzani. 

Máfod raj utánn, néha harmad* 
is ízokott egy kosárból k i főn i , és ezt 
harmad, negyed napján ki-fzokta ker-

J jp tn i as mag méh , néha más nap • is 
miodgy^.Tt, és éneklésével, bútsűzásával 
Jelt-is ízokott adni. 

& 3. Mid un már látod, hogy el-kő* 
zelgetetfc az erefztésnek ideje, azon légy 
minden módon , hogy a* rajhoz illendő 
Jó kosárt kéízithefs, az idején való rajt, 
ha nagy, bé - foghatod másfel vékás ko^ 
sárba, de ha kisded a' ra j , tfak egy vé-
kásba, valamint a' jfulhis elein botsátott 
rajt-is, hanem ha két nagy raj egybe 
találna fzallanL 

84. Mikor erefzteni akar a'méh meg-
tud ui az egéfz kosárba, ide s tova fut-
kosni kezd, azonnal tódul-ki a kosát 
lyukán, el-annyira, hogy majd egy uU 
Dyire éíifc némellyik a kosártól, Az An-
mva pedig tfak nem mindenkor utóílyára 

£ * 1 * luku 
e I f . - . . • 
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J6 H , mikor már elégedendő népe va-
gyon , és több nem akar lenni, néha in 
gyan elébb, néha hátrább jó-ki* hogy 
Sem mint az egéfz raj, de ugyan mi* 
helyt ki Száll az Annya , kőrnyul fog* 
jáka ' méhek, késérik, *s kóvetiíf, de 
ugyan tfak a' kosár elöl meg nem indul 
addig, míg az egéfz rai ki ^em jő a'ko* 
sárból 5 az utánn kezdenek ofztáo íe!-£zál~ 
lani , lakó helyről gondolkodni, s meg* 
Szállani* 

8 5. Mihelyt & méh ki-veri raját, és ko-
sárba nem Szállíthatod , hanem más h~lv> 
ré fzáll, azonnal légy raíta , hog ' bé-
foghasd, £ meílyre mindenkor egtlzké-» 
Szüiettel keli lenned) mert külomben 
vagy más ere f i t , és reá fzáll az elöbbe* 
ni re, vagy pedig könnyen fel kerekedik, 
péha el is ízökik, 's ha Szintén tíjra f 4 
nem kerekednék-is,, meg-fúja a' fát, és 
faajofabban veízed azután le róifcí, H l 
pedig addig más is találna ereíztem, mig 
ezt bé - fogod, takard - bé azt ruhával, 
melly akkor akarki-jöni, míg ezt bé 
fogod, azután botsásd-ki a' bé-takar ta t ^ 
be-takarván a 'be • fogottat, hogy reá 
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Szállyöo* Ha pedig ai elsőre akarna eró-
vei fzállani , tégy melle ürefv kosárt, ha 
fzeretitsés léfzefz, meg történik , - hogy 
az üres kosárba-is bc-fzáll a'más mellett* 

86* A* méh első raját botsátván, ne 1 

gondoly ama regulával: A% here Mm 
méh lévén, kár taó nap előtt meg«6InL 
M indgyárt 3 vagy más nap az here fiák-
tól tüztitsd-meg méhedet', fel-füttőlvén 
a' bogarat, a'hol here fbfitáft látfz, )6 
éles méhéSz kellel metéld-el a* fejeket v 
meg hagyván mindazonáltal egy kevefet* 
és le nem nyaggatván mind* Harmad ra* 

: ját ha botsáttya, ismét hafünlókeppea 
tíelekedgyel, de meg-lásd, h o g y az 
here fiúnak tfak a' fejét fzedd-el, mert 

, ha mellyen metéled & lépet, meg-irtó* 
z ika 'meh , látván nagy romlását, és 
nem lel zen ferény a' fiú tsi nálásban, 's a' 
mez hordásban* Az here fiúnak pedig is* 
ni ér te tő jele, az ö feje, mert ki-ül a* 

' lep közül mint föl borsó, és nagyobb is 
háza mint a* meh fiúnak* 

§7* Hogy ha ollyan helyre talál ízál-
l a n i a r a j , a' melly hez közel az .előtt 
két* harmad nappal rajt ibgtál-bé, mid ón 

aze 
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azt-ís bé-fogod, leg alább három ölnire 
tedd az elöbbeninek hellyétől, mert har-
mad napig-is el-bolyong némelly méh a-
zon az he Ilyes , mellyről bé-fögták ,, 's 
bátran be mennek azon kosárba, mint 
hogy azt magokénak lenni áüittyák, s 
az uj raj le-öli őket , mintha ugyan éi* 
íenseges képpen mentek volna reája* 

88- Ha Sz. János nap utánn ket, há-
rom héttel talál a',méh erefzteni * annál 
is inkább ha későbben , leg iobb uíra ha-
za hajtani, ezen mód fzerént: Fogd-hé 
egy üres kőtárba, eíVve késén üsd-ki a* 
régi kosára alá, hogy ha ismét ki - talál-
ná verni, nem kü lömben bánny vele, 
mind addig, míg meg-lzünifí* ü i ha jól 
reá vigyázol az Á anyára, meg találod, 
vedd - el tőle, többé ki nein Szili. Vi-
gyázz reá, és vedd efzedbe, hogy ha a* 
mag méh, melly illyen későn ereSztett 
k ü lömbe n jó, es fe le led rnagá v a i m a ra-
dot t , jobb ha annak olly késői raját* 
más fzegény gyenge raj közé hajtod , az 
elöbbeni mód Szerént, mert a kettőből 
jó léfzen* > 
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$9* Minekutánna bé-fogod a' rajt, és 
fcé»takarodván eltfendefedett, hogy egy 
bogarat Sem láthatfz, vedd fel fzép tfen-
deíen, hogy ie ne hullyon a* méh, vidd 
el a'méhes kertbe, és tedd elkéizitte*< 
tett hellyére, de meg-iásc}, hogy távul 
vidd a* bé-fogott rajt az Annyok rnébtől, 
mert könnyen v ifzfza mégyen régi ko* 
sarába még lábon is, hogy efzre feni ve^ 
heted, 

90. A' méh mindenkor nyóítz óra-
fcoi dél előtt kezdi az ereíztéíl, és négy 
óráig dél utánn fzokott rajzaníj de leg-
jobb idő az erefztésre tizen egy óra* 
tűi fogva, egy óráig dél utána Szokott 
lenni* 

91* Szinte olly idejű méh fzokott Igei* 
ni a 'raj közt, mint a* mag méh kőzt % 
mivel rajzáskor egy aránt jö-ki mindaz 
Öreg meh , mind pedig a* raj 3 's nem 
Szokták ofztán külön külön tfoportra 
verni magokat* Hogy ha mindazáltal 
egy Anyánál több talál lenni, meg tör-
ténik, hogy tó bb felé-is Száll a ' raj . 

Szorgülmatoskodgyái bár, - éá 
pyVghatatlaűkod|yál * de ha e g y s e i 
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'smind két első tait találnak erefzteni, 
Semmit nem hafználfz, mert gyakrab-
ban e^ybe fognak menni 9 *s Szállani* 
Mindazonáltal próbáld, fogd-bé két üres 

, kosárba, kik-is hogy ha az Annyok egy 
máftól el vált , meg-fognak külön ma-
radni, hogy h'a pedig az Annyok egy 
kosárban vannak, a' méhek fem marid-
nak-meg külön, a" mint-is mlndgyárc 
akkor éfzre veheted, ha egygyütt, vagy 
külön vannak az Anyák, mert a hot 
Anya van, tfendes zehgé&bea maradnak 
a méhek, de a1 hol Anya nints, fütko-
sállal jelentik árvaságokat, ki 's bé jár-
nak Szokás felett nagyobban zengnek, 
meg fem maradnak Anya nélkül* Melly-

•re nézve, hogy ha nj)abban öízvemen^ , 
n e k 3 üsd le fzép, tifzta, por nélkül va« . 
16 földre, tedd reá aJ két üres kosárt, a* 
kosár alá három négy darab kővetskét, 
vagy fát tévén , mellyek a' kosárokat 
fenn tartsák két, három űjnyira, íeperd 
valami feprö tolliival, vagy tfomé fü,-
vel egy réfzét egyik, más réfzét máfifc 
kosár alá. Ha még is agyán tfak egy be 
mennek, adgy jó 'nagy kosárt nékik, 
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tiadd-el, ne bajoskodgyál vélek heába, 
93* Ha történik, a' mint-is fokfzor 

meg élik , hogy a' méhek felefen erefz-
t?oek, ugy hogy egyiket bé nem fog-
hatod, s a'maiik ere ízt, hogy egyik 
z máfikra ne fzáilyon, akár veres, akár 
fekete pofztót terits az elébb meg-fz állott 
raj mellé közel , avagy terítsd bé véle , 
reá nem Száll, a* ezondra - is jó > ha e-
gyéb mntsen* 

94, Mikor pedig kettő akar egyfzer-
smind erefzteni , ha jókor éfzre vehe-
ted * egyiknek álly eleibe, babirkály n 
földön előtte V mig a' raáíik ki - veri , 
más napra hadgya ez az erefztéít De 
ha késöcskén találfz eleibe állani, heába 
való, mert meg nem tartod , lábaid kő* 
2Ött, és fejeden által is ki veri * fiija, 
ys kergeti, / 

95, Ha meg nem akar Szállani a ' ra j , 
avagy éppen el kezd menni, a' merre 
indul , fuís arra hamarsággal vedd eleit, 
puskával lövöldözz, vagy kenderből iont 
oftorral tsattogaSs, avagy hanny vizet 
«leibe? meg-ijed, vüzíza foidul, és 

meg-



meg-fzáli« Erre Szolgál ha dobot verSz* 
tfengetfz , vagy fsjcr kendőt lobogta tíz 
előttük ; de utánnok, vagy a' tioport-
nak közepén femmi lármát ne tégy* merC 
még jobban megyén t 

96* Meg történik néha, hogy a' raj 
két, 's több tlopnrtra is veri magát kö-
zel egymáshoz, (de ez ritkán történik* 
meg az első rajon) rendfzerént való oka 
pedig ennek az : Mint hogy fok vezére, 
Annya Szokott lenni, úgy mindenik a* 
maga népét külön külön1 Szándékozik 
vezetni, Mellyre nézve fogd-bé elöízőr 
a* ieg-nagyobb tsomóE, tedd le közel a* 
más tsomóhoz, a" több Csomót rázd va-
lami hitván kosárba, s abból hajtsd a-
ma jó kosár alá, '$ öfzve fognak mea-
ni mind, \ 

97* Meg történik az is, hogy né melly 
réfze ismét, jaz esőbbe ni heltyére viíz-
Sza Száll, rázd - le ismét, és tégy azon 
helyre egy tsoinó Szék füvet , vagy ür-
m ö t , avagy egyéb aJ félét, füítöid*meg 
jól az hellyet, vagy fekete, verefs poíz-
tóval takard-bé 3 azonnal el-oSzlanak, 

és 



és a' macc 
>k tár iáihoz vifzfza fognak fi-

etni, több* oda nem ízálíanu ' . 
Néha úgy is bántam véle, hogy 

ha igen fenn, vagy a fának vaftag ágá-
ra , avagy derekára talált a'raj fzálíani^ 
vertem egy roílát* vagy kosár darabot, 
abba fogtam a* rajt, le-hozváh Szép gyen* 
gén a" jó kosárba ráztam belőlle , m 
ntánn eítve az hellyére tettem* 

99. Ha valamellyik a' bé-fogott rajok 
kőzöl el-akarna menni, mellyet éfzre 
vehetfz , mert az el- menni fzándékozó 
raj , pergélíei jár, hirtelen, rend kívül 
zeng-bé a1 kosár lyukán,, látván az t , . 
hirtelen diigdbé a1 kosár lyukát, a' ki 
kinn maradott, hadd fáradgyon-meg, e-
zek meg fárad van, botsáfs tőbbet-ís ki , 
de ne fokát, az-is hadd fáradgyon-meg, 
a' tobbikkel-ia ea fzerént tfelekedgyél * 
Hogy ha pedig harmad napig a' bé-fo-
gott ra) kosárában meg-marad, ha annál 
Sebeflebben 

jar-is ki s be, ne igen féltsd 
az el-menéftöU 

100. Mas mód-ís találtatik meg-tartá-
sában, hogy ha a bé-fogott raj el-akar-
m hadní &éki adott jó hajlékát} s ké-



vánná követni bujdosását; dugd-bé a* 
ki-járó lyukác, kitsionég emeli tsd-fei, 
ffiftftt tévén alája, hadd bádgyadgyón* 
tneg, hogy Szárnyán ne repűIheJTen i 
az utánn vedd ki a#£üftót+ 

IOÍ+ Vedd efzedbe az el>menni Szán-
dékozó méhek felöl, hogy ha ki-fzálla« 
n ak kosár okból, és meg-fz állanak annak 
rendi fzeránt^ fogd más kosárba, eftve, 
iie az elöbbeni, hanem más uj helyre 
tedd; mert vagy a* kosárt, vagy az hel-
lyefc bizony ofon nem fzerették* Történt: 
én velem , hogy annak módgya Szerént 
el-kéfzitett jó kosárból még az nap ki-
fzáEott a'jó raj, de ugyan dak ar kosárt 
jól meg-mézelvén, és fem mi ki-vetőt 
benne oetn találván, azért arra való jó-
nak ítélvén , ismét belé fogtam, de más 
nap alig jött * fel a* nap, mindgyárt új-
ra k^Szállott, akkor más kosárba fog-
tam, 's m eg • maradott, amazt pedig jól 
tueg-visgálváo , nem találtam egyébb fo-
gy atkozáít bennef hanem mikor meg-
perfeltem, a* tsópjában a'veSzSzö közé 
Szorulván egy pókotska, oda égett, 
is YÓit az oka, hogy kétSzer el-hagytt 

fi a 



^ t n é H , mert azutánii rajt fogván belé, 
fzépen meg-maradott. De úgy is jártam, 
hogy ki-fzálván a' raj elóbbeni kosárá- -
ból, más nap újba fogtam, és eífeve tfak 
az elóbbeni (az hely kevés levén) hely. 
Jyére tettem* más napra jutván, ki fzál-
lott megint, és újra ismét más kosárba 
fogtam t meg-nézvén, forgatván jól a* 
kosárokat, leg-kiflebb hibát, fogyatko-
zás fem találtam bennek, nézvén azért 
az hellyet-is az hová tettem volt , 's 
meg-ásván a fóldet, békát találtam ott. 
Azért , hogy ha ki*talál Szállani rajod, 
fogd más kosárba, s tedd eftve néni az 
elóbbeni,, hanem más frifs helyre. 

IQ2. Ha az ágon méh talál maradni a" 
ra j kózül: ihellyet bé-fogtál, és más 
nap akkor találfz reája, mikor eNaka? 
menni, hirtelen üsd-meg az ágról, ismét 
vifzfza Száll, akkor űsd-le hirtelen egy 
kosárba, s meg-marad, és eftve későa 
add-meg tárfainak , alája ütvén, meg-bé-? 

- kélnek, 's maradnak* 
103. Néha a' mag méh mikor erefzt, 

SS a ' j a j Szárnyára kél, nem távozik - el^ 
vagy 

: s ' . 



vagy ha el-mégyen-is, de ugyan tfafe 
vifzfza tér, és fzáli a" mag méh r e , ezt 
főképpen okozni Szokta, az méhnek 
(melly nek a'rajt kellene vezérelni) el-
vefzéle, mellynek ha fzárny 

libán fo-
gyatkozás, tfonkulás vagyon, repülésé-
ben a kosár előtt le-elik, s hafzinte a'ko-
sártól to vább repüi-is, ugyan tfik ei-fárad-
ván $ népét fern vezetheti, fem titán ria 
nem mehet. Mell vet könnyen éfzre ve-

3 ! » II1 

het a'Méhéfz * mert nem repülnek a' 
méhek olly t foportofon, ha az Annyok 
oda van a fem nem annyira távoznak e-
löbbeni kopároktól j de ha meg - ízálla-
fiak-is, és bé fogod, leg-elsö Izorgalma-
tofságá a-rajnak, hoyy mindgyárt An-
nyát fel-kerette, kit ha nem találnak, 
meg "jelentik a* gazdáj oknak fzomorú lli-
fógálofckaí, s ^engéfekkel, hol mind 
meg-némulnak , *s halgatnak, hol egy-
Szersmind ujra kezdik firalmakac, lármá-
val, ?s háborodáíTal ki s bé nyargalnak, 
repdesnek még a' kosár óldalán-is, ugy 
fiiattyák, ke r a fik eí-vefzett A nnyokat, 
mellyre ha fzaporán reá nem találnak , 
vifzfza térnek etóbbeni kosárokba, vagy 

E z - más 



mis azon nap botsáfott rajra mennek:; 
De ha keresetekben meg talállyákaz An-
nyokaC, mind oda fzállanak, ha pedig 
az ember vígyázkodván meg-talállya, 's 
bé fogott siránkozó raja kőzé botsáttya* 
tapafztalható rfendeíséget, vig tapfoláíl 
mutatnak* Melly et igen fzükséges, hogy 
a' Szorgalmatos méhéíz kerellen , felis 
talállya, mert nints egyedül, ( h a tfak 
fetske, vagy veréb el nem ragadta) mi* 
vei azok, kik el-esését éfzre vették el 
nem távoznak, kéfzek véle egygyütt 
ott meg is halói* 

104* Juniusb&ti, és julíátúak első 
hetébeo-is meg lehet a1 jó mag méhnek 
engedni, hogy hármat erefzfzen, de az 
harmadik rajok ritkánn fzoktak tfak ma-
gokra jók leani, azért kettőt, még hár* 
Biatis óízve keli ütni, melly őfzve ű-
téft igy vihetfz véghez : Mihelyt fetéte* 
dik az idő, végy egy roftát, (ha tfak 
gődrót ásfz-is meg-lehet) tégy reá 
ket egy mm vaftagságu rövid palezát, 
tedd melléje azt a' ra j t , mellyet íza-
poricaai akarfz* azutánn yeéd azt, a' 



kit ki - akarfz kergetni, tedd a' íofta , 
vagy gödör felibe, üsd-meg kétfzer 
háromfzor az óldalát, és miodgyárt 
nagyobb réfzint le hull a1 méh , ütö-
gesd mind addig, mig egéfzlen le nem 
hull, az utánn tedd reá a'málikat, mel-
Jyet Szaporítani akaríz, fel mennek, d« 
ha mindgyárt fel-nem akarnának men-
ni , kénfzerítsed aJ fel - menetelre fepró 
tollúval, vagy valami leveles ággal 
Sepergetvén , izgatván , és tfendt;len 
fe|-fognak menni* Ugy - is bántam vé-
lek, nem jártam még rofta utánn, ha-
nem ha főidőn állottak méfieim, (mert * 
a' roíta, és gődőr akkorra való, mikor 
defzkánn állanak a' kosárok) fogtam 
azt, melly et Izándékoztam Szapori-
tani, s félre tettem, az utinn a má-
Síknak kosárát amannak á l l ó hellyéhez 
jól oda ütöttem egy Szer , Js ha még 
bogár maradott benne, kezemmel az 
oldalát vervén* ki - ráztam, azonnal 
ket íatskát tettem a' le - hullott bogár 
közé, '$ hirtelen reá tettem ,az iáts-
kákra az elpbbeni kosárt, 's fzépen fel-

* mentek* Hogy ha meg-is valami ke* 
E 3 yé* 



vcs bogár meg maradott az más üres 
kosárban, Seprő tollúval eleibe hajtot-
tam amandak, 

105, Kél kis rajt nappal egybe neüfs, 
mert egy az, hogy nagy vér ontás ié-
fzen; egyik a1 ináfíkat jcezdi üldözni, 

, ölni, 's velztegetüi, más az, hogy rit-
káim kerüli-el, hogy meg ne anyátla-
nodgyék, hanem eftve, éjtízaka egybe 
békeüenek , Js jó raj léfzetu 

iöó, Két ízedény rajból őfzfzel igy 
tsinaly. egyet jót: A* Szegényebbnek 
mehet lepeltől vedd-ki, a* bogara hadd 
mennyen viSzSza kosárába, ellve üsd-ki 
akár a'más raj alá, akár más mag méh 
alá 5 a' mézét pedig lépettől a' máfik 
Szegény raj kosárába Szegezd-fel, ez-
zel, és a* magájéval ki-telel , 's jó lé-
Ízen. 

107. Ha azt akarod, hogy rajod 
munkás, és jó légyen, mtnekutánna 
bé-fogod 5 és eítve hellyére vitted, ne 
Sajnáld egy kevés égetborral, vagy bo-
rotskával is meg'párolní, így tudni-il* 
lik: meg-melegítvén jól tűznél az éget-

, \ ' - • "' 
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bort , vagy bort, terí ts-bé egy darab 
ruhával az edényt * hogy belé ne hul-
lyanak, tedd a! kosár alá, annak párá-
ja őket hadd járja - meg , ne fély , hogy 
elhadgyák a" kosárt, mert nagy kedvet 
találtál elottök. 

108- Ha el. botsátotta aa méh rajait , 
és nem akarod', hogy többét ereSzSzen , 
az Anya házait vagdald*ki, meüyetmeg 
ismérhetSz a' lép ízéilycin, és méllyeb-
ben-is a' hol Szakadozott, csonkás a lép, 
mert úgy tsügg, mint egy makk*, tía 
az első raj utánn egy héttel, vagy elébb 
le-Szeded, nem ereízt többet, de ha 
a1 máfodik raj utánp tördeled-le, az 
harmadik rajt még-is el - botsáttya, ha 
Szándéka volt a' méhnek többet rajzani* 

109* Ha azt akarod, hogy teJlyeíség-
gel valamelly méhed azon efzteodöbeii 
ne erefzfzen, rajzásnak idejen végy -kí 
egy, két darab lépet a' kosárából, és 
a z o n efztendőben nem fog erefzteni, 
a2 üreíkéft pedig meg- tölteni el nem 
inülattya* 

* E 4 



110* A' rend kívül való* Száraz, és 
Beles némelly efztendökben, fok mag 
méh, ha bátor leg-tőbb rajjal bírjon-is, 
még Sem akar erefzteni, mert minekn-
tánna liofzfzafon várakozott vólna az 
időnek változására, az heverésnek adta 
magát, és feles takarmánnyá tói a-
kar meg * válni , 's máshoz ojra kezde-
ni., De néha attól-is meg-eíik, hogy 
Anyát nem öntöttek, s nints a' rajt ki 
vezérellye, mert a régi Anya vélek 
nem akar ki-menni, amazoknak vefze-
delmére, 

i n - Nagy Boldog Afzfzony nap ti-
tán n tsak, hamar, ha deSzkákon tartod 
méheídet , környül tapafzfzad tehén ga-
najjal aJ kosárt, ha pedig földön tar-
tod, jól bé-tsínállyad az allyát, és kis-
íebre fzorittsad a ' lyukát, hogy tfak két 
méhetske férjen- ki egyfzersmínd, ugy 
fem a tolvaj méhek, fem a' darás, (mel-
lyek a k k o r kezdenek hatalmaskodni) 
olly könnyen hozz áj ok nem férnek, 
's az idö - is hivefedvén melegebben 
léfznek* 

V < IX, 
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IX. R É S Z . * 

A' Méheinek E 
1 12. í 

S HL 

Meg-adhattya ember ugyan m éhéivel 
való minden, féle bánásnak mód-

gyát, de ha ellenséget nem tiidgya, és 
azok ellen nem áll, nem fogja tapafz-
talni boldogulásokat, s Szaporodálokat* 
Én a mint vékony experientiam enged-
te , tizen - négy kiváltképpen való ei-
lenségit tapafztaítam a' jámbor méhnek, 
kiknek mint állottam ellent, máíokkal-i? 
őrőmeft közlöm* 

113. Els $ ellensége a Méhnek a 
Méb. Midőn a méhek kivíü vannak az 

I. . . . B „ , . , I . 

ő munkájok körül, igen Szelídeknek,, 
és tSendefeknek mütattyák magokat, *& 
nem vefzekednek, elég nyereségnek 
tartván, hogy a" ízép virágokat jár hár-
tyák. Ellenben a kosárban gonoizok, 
irigyek, és mérgeSek ízoktak lenni, 
nem ugyan ház népei, hanem máfok 
ellen* Vagy a" magad méhe rontya a' 
magadét, s másét, vagy a' másé pré-

£ 5 > d a l . 
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dállya, s hordgya a' tiédet* Mellynek 
igy álhatfz eleibe* 

114, Ha méhedre rontott a1 másé, 
vagy magadé, ieg-jobb olJykor ki-já-
ró ajtócska jókat fzoroíFabbra csinálni, 
lígy hogy, leg-fellyebb egyfzerre két 
bogár meheflemki, s bé a' kosár ba* Hogy 
ha ezt el-múlattad Nagy Boldog Afz-
fzony nap tájban, és már egy máit ron* 
tyák minden-féle öfzve ízedet gazból, 
és vizes Szalmából tsínáliy fül tőt , fü-
ílöld a'febeííen ki-járó, marakodó, és 
vefzekedö mehet, még vizzel is őntőz* 
vén, Hogy ha még-is tart a' veízekedés? 
rekezd-bc őket, és azokra, a' kik kinn 
vannak , és a' kosár oldalára, tsomó-
fodnak^ onts vizet, meg ládd, hogy 
egy óra alatt, ha bé fem mehetnek, kí-
vül'-is nagy alkalmatlanságot fzenved-
íiek, el-fognak távozni, Minekutántia 
ez tk el-távoztak volna, nap le-mente 
utánn T nyisd-ki a* kosárt, valamennyi 
tolvaj méh életben meg-maradott £ mi-
vel benn -ís nagy vefzekedés volt) az a-
|atc mind haza mentek* Visgáld. meg 

az 
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azutánti, s ha éfzre vefzed, hogy tfak 
kevés méh maradott abba a* kosárba , 
mellyre rontottak volt máfok, heábaii 
való minden fáradtságod, mert vagy egy* 
ízer , vagy másfzor el-fogják hordani* 
ha el nem hordándk-is, fel nem fogják 
többé magokat venni, 

1 1 ^ Hogy ha a* kosárban mind méh, 
. mind pedig méz feles maradott, dugdoid 

bé minden ieg-kiílebb lyukait a' kosár* 
nak, ne-is hagygy nagyobb ki - járó 

^ lyukat, tfak az hol egy toll bé-férjen, 
oda-is tégy egy darab, négy ujni izé-
lés, és hofkfzaságn defzkit, mellyen 
haidd ve fzekedhef ieaekmive l minden J \ ' < I - ' 3 I ' 

igyekezettel azon iéíznek, miként } 6h.es-
Sensk-kí a viadalra, 's a tolvaj méhek* 
is miként meheflfenek- bé a* prédálásra , 
állani fognak kivűl a kosár oldalán. *3 
illy vigyázásra leg - alább hét nap kiván-

, tátik* 
V T "I "L 

i i 6* Ha igy el nem távoznak egy 
imádói s meg - tudod , hogy a* magad 
méhe Szándékozik rontani aJ magadét > 
ismerd - meg, melly ik jár a* maiikra9 

^ ffielly^ 



tnellyiek meg - ismét te tó jele, Iia meg-
hinted lifztet * éi ha crőflen járnak , 
mind a kettőt emeld-fel, a" melly tk e-, 
rőílebb, az nehezebb, aJ máíik pedig 
Szegényebb, 's ennek a" Szegényebbnek 
füftőld - meg a' lyukát, de fel ne for^ 
ditsd, a'nehezebbet pedig fel-fordít-, 
ván y füftőld - meg jól , inig meg- bád-
gyad , azütánn tedd hellyére* Ezt tóbb-
fzőr-is tsekkedheted, ha ugyan tfak 
prédáiásoak adgya magát. 

117* Az - is fog hafzoáíni ha a' ma* 
gadé rontya a máfikat, hogy ha. egy 
kéli, vagy nyiríat yerfz által mézeslé-
pén a' kóborlónak, hogy meg febeíed-
gyek a méze két , három hellyen,míg 
magát abból tifztögattya , gyakran el-
felejti a* kóbodáft. 

n g . Ha ugyan tfak egybe vefzváo, 
egymáft ronCyák, tégy az erőilebb* 
iieli kosárába lépei közé egy j ó marok 
mohát- dolgot adván el-távoznak. A-
vagy ritka fzitánn Szitaly fövényt, an* 
n a k kor pájá t el-ön evén, vedd 'lángját 
tü rü Szitába, Szitáld * ki a'porát, és a' 

ml * 
? 
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mi a* fzitában meg-maradott, vefs akó ' 
borlő mehek közé egy jó mai okk al t igy 
is dolgot adván nékik, meg-fzünoek a 
vefzekedéftők 

119* Ha pedig a' más ember méhe 
Szokott a* tiédre , vég j egy darab veres 
pofztot, 's kend-meg jó avas difznó 
hájjal , azutánn fzegezd-fel méhed kosa-
rának lyukán felíyüh "gy hogy alsó 
Széliye a' pofztónak hadd érheíle ki - )áró 
ajtótskáját a' kopárnak, ha még erolleti 
a* tolvaj meg nem tilt méhedet * el * tá* 
vozik* *~ 

120, Éfzre vévén, %ogy a*másééxös^ 
Sen rootya méhedet, dugd-bé ki-Járó 
lyukát egéfzlen, hogy tíak egy bogár 
Se jöhéílen * ki ( ezt pedig eftve késón ) 
azutánii ki-tanulván t mejlyik gazdának 
méhe a' kóborló , tiltsd-el , mert tar-
tozik tolvaj méhét e l fogni , egy hétig-
is bé-zárva tartani, *s akkor - is mehető 
nek dolgot adni, hogy a'kóborláít el-
felejtsék , és ha néked kárt t e t t , meg* 
fizetni kételen* Két Szeri, 's három fzori 
in te fed, luímorútióá, cs protejlatióá utánn, 



ha el nem fogná, igy bánoy vele. 
Szép lágyon tsiaály egér mafdagos wé-
z&ttferépbe, a1 melly kosárt az idegen 
méh prédál, annak előtte való éjtízakí* 
j é rekefztvén, tedd más helyre , de ki 
ne botsásd, még a' közel való magad 
méheit-is, tégy egy ürefs kosárt a' sé-
relmes hellyére, az alá rejtvén a' mafz-
lagos tserepet eí - hordgyák ogvan a 
kóborlók, de veízédelmekre, mert vagy 
még haza mentekben > vagy kos árok bari 
hogy bé lépnek, el-vefznek, döglenek, 
és hullanak; Avagy tsinálj élefztös mi-
zet, hafoDlóképpen bánván véle , ezt-
is el-hordgyák ugyan, de a' nyakas 
ember mázét lépettől a5 föld ifzfza-meg. 
Ha az ürefs kosárt belől meg-mézeled, 
belé gyűlnek a' tolva) méhek, és ha hír* 
telén fzalma tüzet téfzefz z kosárhoz 
kőzet, fel - perfelheted. Mindazonáltal 
Iftenre, és lelkedre vigyázz, mert ha 
nem admoneálod a* kóborló méh gazda-
fát , '$ ezeket tfelekeízed méheível, naí 
gyón vétkezel, és koteleztetel a* rejti* 
tutiórd* 

•J 
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i s i * Hogy hanem tudod, tneüyik 
légyen a' tolvaj rabló méh , dugd*hé a 

^ kosár lyukát, hintsd meg azokat a'j^é-
'4heket lifztel, meilyeket ide ki látfz, 

vigyázz reá , mellyik kosárba fognak 
menni, ha pedig egyikbe Sem mennek 
a' meg-liíztelteteEt méhek, bizonyos le* 
hetSz benne, mert másé a* koborlás, 
Menoy-el azért a' kire leg-nagyobb gya-
núd vagyon méhes kertibe , visgáld, cs 
néiegesd-meg jól , kivált azokat , md-
lyek eróűebben járnak , s reá találfz* 
De jóreggel-is, ha ügye Íme fz fz , meg-
látod , melly felöl jö a' tolva). 

122. A* tol vaj I ásnak leg-jobb ideje 
ó fz , és tavaíz fzokott lenni, rend íze-
rént Aaguflusnsk a' végin,' elébb-is a* 
Száraz eSstendöbeo, mind addig , mig^ 
bé-zárattatnak télre 5 és tavafzfzal mi-

• helyt ki-rakod, mind addig, mig a' böv 
yirág ideje él-érkézig 

Is3* A' méhnek a* gazdaga fzokott 
tolvajkodni , és a* Szegényit rontani, 
kivált az ollyan kosárokat, metlyek fo-
kát ejrefztettek, nyáron által Sokat raj-

zot-



f %o ) 
zottak, és főképpen azokat, mellyek-
nek vezérek el- vefzett, és meg anyátla* 
nödtak, mert ezek félelmefek Ííoktak 
lenni az ellen állásban: de ha vigyázó 
Serény méhre talál a ' tolvaj fel tett Szán-
dékáról könnyen je-mood* Előfzór tfak 
egy néhány megyén próbára, az is oroz-
va » azutánn ha láttya boldogulását, né-
pefebb erővel jelenti-meg magát, és ha 
ügyao erös ellent állókra nem talál, olly 
nagy Sokasággal tódiü-bé, hogy minden 
ellen- álláft hafzont alanná téSzen , fél, 
vagy egy nap el végezi amaün&k rom-

124* Á" méh egymás kőzött véghez 
vinni fzokott verekedésekben fúlánkjók-
kal tfak egye t , de fogokkal húfzat-is 
vefzt egy el , midőn az ő ellenségének 
Szárnyait hirtelen el - harapja, meg-
tsonkittya, tsontyait öfzve t ö r i , és 
azért nyárban Szárny okban tsonkitött, 
földön máizkáló méhek ellenségek. 

125, Ma födik ellensége a' fzegény 
méhek nek a3 Darás* Őfzfzel fok Sze-
^entsétlenségbe Szokta hozni méhedet a" 

éuá$f 



^ i r á s , mikor leg~előfzör méheidre kap, 
nak, tsik a' döglött, és ki-hányattatott 
méhekkel - is meg - {zoktafc elégedni, de 
annak ütáona a+ kosárba kívánkoznak, 
kivált nap fel jöttekor , minek előtte 
fel - kelnének a' méhek. Ezekkel Így 
bánny i 

1 T a v a f z f z a l tapafztalni fogod 1 a 
méhek ivó hellyeken , hogy a' daráfek* 
is fognak innya, mellyeket ha meg-ől-
het fz , annyi féfzek daráit vefztefz el, a' 
mennyi diráft megöltél , mert minden 
darás egy egy féfzket fzokott fzaporita* 
üít Hogy ha pedig már ki költ a'darás, 
keresd-lel a'íeSzkét, per feli fel, ha meg-

* találod V Vagy öntsd-ki forró vízzel* 
Ha ugyan tsak meg-efték méheidet, fzo-
fofíabbra tsináld olly kor méh kosárid-
nak lyukait, tígy hogy két méh mehes-
fen bé s k i , ellent állnak a méhek, és 
bé nem botsáttyák, de magad le Sajnáld 
űijaiddal ölni, a' főidőn lábaddal tapod-
ni. Ha ugyan erőílan meg élték méhe-
det , tsinály egér mafzlagov mézet a* 
fellyebb említeti: mód Szerint' 
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127. Ha éfzre vefzed, hogy vagy a* 
darás, vagy a* tolvaj méhek felette meg-
ették méhedet, ne fokát Szorgalma tos-
kodgyál, hanem old meg az ollyan mé-
hedet; mert noha Szorgalmatos ferény 
vigyázáfod által az hirtelen való el-ve-
fzéftul meg * oltalmazhatod, de hogy 
jnásfzor meg ne őltyék* el nem kerü-
löd , és így jobb hafznotskáját vefzed f 
magad ha el-költöd, ho^y fem ellen-
ségnek adod. 

12S, Harmadik roíz akarója a' méh-
nek az Egér, és HórtsóL Mellyek gyak-
ran bé rnáfzoak , rágnak a'kosárba, éá 
a' lépet el-rontyák, a* mézet, 's boga-
rat meg - eméfztik, sőt ha reá nem vi-
gyáz az ember, féfzket is raknak a* ko-
sárban* Ezek ellen a' Jó házi matska, és 
egyéb egér, és hőn sok fogni való ezköz 
jó* Avagy tsínály mafziagot téfztába, 
a* hörtsöknek Jobb sült veres higymá-
ba , tedd a kosár mellé, haddhordgyáfc 
e l , el-vefznek. 

129* hegyedik ellenség a* Véréig 
Meg - fzo kta etini, és fiainak hordani a* 

- méhe-



méheket, de liánd-le féfzkeket, és főzz 
lépet tölgy• fa gyöngyből, azztil meg-
foghatod őket, vagy pedig végy farkas 
mafziagot; búzát főzvén véle,' meg efziL 
és el-vefzpek. . 

130, Ú t ő d i k helyt u kár tételben 
tartya a' Fetske4 Nagy károkat tefzea 
a* fzegény méhekben , el fogdosván, meg 
e£>i, és fiainak hordgya, sőt erefztés-
nek idején rajodat meg-is any átlamthat-
tya , mert midőn ki-fzáll a1 raj repülés-
ben az annyát el fogja, 's el-vefztL Ez 
ellen-i$ a lép vefzfző jó, hogy ha fiait 
el-fogod, rúdra kötvén, azok mellé ícp 
vefzSzöt rakfz, meg akadnak• 

131, Hatodik a' -Küllő, vagy tíar-
hélf# Meg • fúrja erős orrával még a' leg-
vaftagibb kosár oldalát is, koloinpozá-
slra felzendülvén a 'méh, hofcfzű nyel-
vével meg* fogd oílk, $ meg emdzfL Ez 
eHeo-ís a' lep vefzfrő hathatós, aJ ko^ár 
oldalára rakván, és a ' j ó puska, íio^y 
ha el-kergefed, s más hellyen az hová 
Száll y meg-löyőd, 

132, He teáik roíz ízomfzédi a1 mé-
hefcnek a* Kígyó, és Gjékt . MeAJyek a 

£ % mé-



méheket efzik* Ezeknek törd-meg feje-
ket , '$ nem tefznek kárt 5 Vagy főzz 
téjbe mafrAagor, és tedd oda a' hol leg-
bővebben Járnak , s meg döglenek , ha 
abból efzpck. 

Ny ólt % a dik a' Béka* Vefz-
tegeti a'Szegény méhet. Ez ellen aJ kéz 
j ó , ha fel-nyárfolod, 

134* Kilent x €dik az Hangya* Igen 
nyághataElaakodtattyák a/méhet, s ha 
Sokasággal van a* kosár körül T a* mézet 
meg -efzik* Forró vízzel töltsd le féfz* 
keket , s hányd Szélyel zsombikát, és a* 
merre fel-fzoktak máSzni, dörgőld-meg 
krétával* 

Tizedik Ü Pókr Midőn* ű-
rellek a* kosárok, és az oldala viafzkos, 
bé - veSzi magát a' pók, s hálót von-
ván , a viaSzkra siető méhet meg - fog-
ja • A* sövényekre , és fö vekre -is ki-
ízokta vonni hálóit a méh vefzedelmé* 
r e , és ha méhet ehetik, egy kisdeJ 
babnális nagyobbra dő. Ha meg-kerít 
heted öld - meg, és hálóit minden reg 

- gel hányd-el, 
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1 T i z e n - egyedik a* fufi, a* ganéj 
párája, vifeSza zengő echos helly, melly-" 
re nézve ollyan hellyre nem jó rakni 
méheid et, 

137; Tizen - kettSdik vefzedelme á* 
méhnek az Has - follfát. Ba éSzre ve-
Szed , hogy vala melly kosár - béli méh-
re az has-föllyás, avagy vér-has talált es-
ni , és meg-motskolta mind kosárá t , 
mind lépet, a meg :motskoltatott lépet 
metéld kí, a'kosár oldalát tiíztitsd meg 
jól, még kéíScl-is vakargatván, azutánn 
végy égetbort, s vakarj belé SzeretSen 
diót, keverd Jól ófzve, ezen égetbor-
ral kétfzer , háromffor is hintsd meg jól 
belől a' kosárban a" méhet, jobban leíz 
tölte, Js meg gyógyulj 

138, Tizen - harmadik ellensége a* 
méhnek a' jzáraz Nyár, is zűr zavaros 
alkalmatlan idők* A' Száraz nyár, és az 
olly idő, mellyben el-romlanak a' virá-
gok , beteggé téízi a* méheket, vala* • 
mint a' zűrzavaros alkalmatlan idő - i s , 
mert éhei is el-vefznek* Ezek ellen nem 
állhatz, mivel lífcen az időknek kormá-
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nyozóla, hanem te h i kéztől nem tar«* 
tod ol Ívkor méhedet, és enni nem ad íz , 
bifönvofoLi él ve fz* í:;' : 

w 

139+ Végre nem utó Isó vef/edelmes 
Sellére a ' ízegény méhnek a' , 
Vagy a* in int némellyek nevezik, a* moly* 
Hh nem igen kevés a'kosárban a' méh, 
hanem jó népe'?, ritka ízokott a"Szipoly 
Veízedeímet oko'41 i , mivel annaka'mefy 
ellent állani, 's ki-kergetni igyekezik, 
A' fztpoly a' mehek lábairól le-hullott 
SxorfaJékból fzokott teremni „ melly bői 
elsőben a' kosár alatt pondrók léfznek t 
a1 pondrókból, Vfgy nyüvekből azután 
ajfcró pillangók, melly ek ha fel - vehetik 
a' tép közé magokat, és ott tojhatnak , 
Számtalan pondrókká lefzrek, a'lépet, 

-einéfztik , pókhálnjokkal a' mehet 
tie-kevervén, büdöíségekkel az egéfz ko* 
$art el-vefztik. Ez ellen jobb módotnem 
találtam a' Szorgalmatos gondviíeJésnél M 
hogy tudói * ülik leg-felJyebb minden 
két hétben egyfzer meg-kdl tifztitani 
minden kosárnak az allyát, hogy meg-
ne teremheflen, és har a'kosár veizíze* 
íe köze bé-efett vólna, kés hegyével - is 



V 

ki kell tílztitani+ Ha éfzre vennéd, hogy 
ugyan az lep kőzé.vette magát a* fzi-
pojy f de nem felefed magával, ( mivel 
ha fok a" fzipoly, hafzontalan minden fa-
radságod, vagy őld-meg, mert külőni-
ben-is el-véfz, vagy ha arra való az idő, 
dobold-ki) éltesd gyakran 56 fós borral» 
30I bé • pókdós vén a' lép közé , 's fo^od 
hafznát tapafztalni. 

140* Vannak ugyan és találtatnak a' 
jámbor fzegény méhnek tőbb ellensé-
gei^ is, mint a'csiga, az hó , mikor ol-
vad , vagy fzálingódzík, a' lármás, Sze-
les h eüy, a' bofzorkáo yos €2emü em-
ber , a' vér - fbllyásban lévő Afzízony , 

aJ barmok ha kőrüllók Járnak, s a' t. 
De mivel ezektől akár/ kinek - is okos-
sága meg-mutattya, mint kelJefsék ő-
rizkedni, azért nem emlitem, hanem 
ezen tizen-négy vefzedelmes ellenségit 
hoz ám elő f hogy miként kellyen hafz-
nofon ezektől a' Szorgalmatos gazdának 
meheit oltalmazni, ha boldogulását kí-
ván nya látni. 

X . 
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141. 

NFm kétlem óromeft kívánnák nem 
kevefen érteni, és tudni, mennyi 

méz kívántatik egy kosár méhnek ki te-
]elesére ? de azt meg határozni nem 
engedi a'1 méh népes, vagy népetlen 
vólta , de még a tavafznak-is nem egy-
%áősú áilapottya, hogy arról valaki 
ítéletet hozzon, nem engedi, mert a* 

- tavaíz-is néha hamarább, néha, pedig ké* 
sóbben fzokott bé - állani, En ugyan 
könnyen nem hadnám telelésre az ol-
lyan méhet, mellyben leg* alább har-
irad-fel kopa méz nem találtatik* Igen 
gazdagot fem könnyen hadnék-meg más 
efzteodöre mag m é h n e k, mert kön-
nyen heverésnek adgya magát regi ke-
resménye mellett, és nem, vagy kéve* 
íet Szaporít, 

142. Ha kételenittetel erefztésnek 
idején két vékás kosárba 3 vagy egy vé-

kás* 



leásnál kiílebbe fogai raj méhedet, ne 
hadd-meg magnak, mert a* bőv kosárba 
elég nyugodalomra való hellye léveo a* 
méhnek, vagy későn, vagy éppen nem 
fog eréfzteni* A' kis kosár-beli pedig, 
mivel igen meg-Szorul a* kosártón, ko-
ránt fog ereSztcni, de kevés haúonnal, 
kítsin lévén aT raja, jobb azért közép 
fzerü kosárt hagyni, mint fem vagy 
Igen nagyot vagy igen kicsínt, mert 
a kicsinyen bogár - is kevés fzokott 
lennit h 

X43+ Első rajt - is ha el • kerülheted 
ne hadgy magnak., nem léfzen jó Szapo-
rodni, mert Sok here fiakat tsinál, és 
őnt. A' melly méhnek Sok here' liáztí 
lépei vannak, akár első f . akir máíbd 
raj légyen - is, akár régi mag méh, ne 
hadd - meg, a' Sok herékre nezve* 

# 

344. Szent Mihály nap tájban reggel 
nap fel- jötte utánn, mikor Szép nap va* 
gyon, nézd rendre méheidet, az mel-
ly ik akkor vidámabban jár , iniod rend-
re jegyezd-meg , és azukat hadd - meg 
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más efztendöre magnak, - meri ezék e-
géfségeSek, ki- tejelvén Szapqrodóbbak 
íéíznek.; 

145. Az el-tételnek, vsgy télre való 
el-rakásnak bizonyos ideje mntseri , mi-
vel azt az őiz moftoha, vagy er.gráeb 
rmes vólta műtattya-peg § mindazáltal 
igen ircegr fzokott lenni öcfoéermk vé-. 
gén, Mikor pedig telelőre el-téfzed mé-
he! det Jól meg-váiazd az időt, hogy 
eSsös f k ő elő s, nedves ne j tgyen; v ál a zd-
meg jól az he lye t - i s , nedves pinfzéb© 
íeHyefséggel ne rifgd , mert egefz télen 
őfzve pentfaeSik, *s el-véfö vagy még 
ott helyben, vagy jövő nyáron, vagy 
ha el nemvéíz is, fok bogara le-hulván, 
a'lépe meg-rőkooyödvén, nehezen ve* 
ízi-fel magát* Ollyan helyre fe tedd, 
melly néha fűlik, néha nem, mert ügy 
is hol megbízzad, hol meg - fiíkkad a1 

kopárban u lép, fzinte i?gy őfzve pe-
rié íze d i k * Ige n h id e g helyre fe 1 agd ; 
tsak onnan ne végy példát, hogy a'lzön 
kött méhek az erdőn telelnek * még 
jók * mert azoknak vaílag tőkéjeket nem 

/ 
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járhattya olly könnyen által az hideg, 
mint a' vékony kosárokat* és valójában 
az erdőn fok méhek döglenek-el az hi-
degnek vólea miatt* Igen meleg hellyen 
Se kapj , mert tsak a' mértékletjen hí* 
degtől oltalmazhasd, elég nékiek magok 
óltalriwa a magok terméfzeti melegsé-
gek télben is. Se olly helyre ne ragd t 
az hol v^gyennber, vagy marba kŐr-
iiy ülőttök gyakran jarhallbn, épuletets-
kekkhez dörgölödheíTenek, mert agya* 
kor kürnyiilőrcök való Járáflal, zőr^e* 
t-elTel 3 fcotzogfa tállal nem tfak tfendes-
spgek háborittatik, hanem még az étel^ 
re is mint egy kén ízed etetik, öfztŐDÓz^ 
tetik* Leg-jobb azért midőn feles mé-
hed van. , • . 

146.* Áfs-fel méhes kertedben, vagy 
a1 hol akarod ha t , vagy nyólez (Ymiat; 
méheidnek fzáma kivánnya) ágait, egy 
egy őlnire egy máftől párofan, rakj a-
zokra kereSztül jó eröís vaílag rudakat, 
azokon fellyől jól bé - térit vén Száraz 
Szénával 4 vagy fátéval, (Tz almával nem 
jó4 mert igen termi az egér , ) rágd rea 
eftye kés un méhcidet rendre egy más 
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mellé, Sellyül takard - bé ugyan jó Szá-
raz Széróvftl, vagy sátéval, bé-hegyez-
vén jól, hogv az efsö által ne járhalfa, 
hadd dgy az álláion egéfz télen* Hogy 
pedig a' gonofz egér az állásnak ágaíláín 
fel ne meheffen, *s kárt ne teheíleri r 
dreg bojtorjánnak ragadó, vagy bo-
gán csoak ízurós gubájával sürün, és bő-
ven mindenik ágasnak aJ közepét kösd 
által, fel nem mehet az egér, 

147, Ezen állásnál még jobbnak íté* 
lem, hogy ha mindgyárt méhes kerted 
mellett, vagy annak a* közepén f vala-
mi jó fzáraz pinezét ( azon formára, 
mint veteménynek fzoktak tsinálni ) 
kéízitefz , jó eröís zár alatt , 's abban 
tartod télen által melleidet* Azért pedig 
Jvléhefedben , yagy mellette, hogy mefz-
Sze ne kellyen méheidet hurtzolni tele-
lésre , Se vifzfza hordani nyaralásra s és 
agy a' két rend • béli %i s bé hordozáífil 
történni fzokott nagy kát t-is távoztat-
n i , s a* telelésre-is tfendefebb, és hafz-
tioíabb alkalmatosságot Szolgáltatni le-
hetne, Hogy pedig a' pincze jobb az ái* 



lásnál , k'i-tettzik abból - is , mert a' go-
nofz tolva? ember, ha jó zár alatt van, 
nem olly könnyen fér méheidhez* Mis 
az: hogy télen álul-is dajkáikod hatol 
méheid kórul * mert minden téli hói* 
papban teg- alább egyfzer meg - tisztoga-
tod, és égetborral, vagy tsak borral- is 
meg - párolod » *$ a' kosárnak allyát fep-

- ró tollúval meg-(epred, nem ve fit ed 
hafznát* 's jutalmát nyáron* Az ege-
rektol pedig ezen pinczében így ókat-
utazhatod , ha Szitált hammuval mtndea 
kosár kerületit kívül, vagy öreg bojtor-
jánnak ragadó gubájával j bőven meg-
rakod; és a'kosároknak fzájokat, vagy 
ajtótskájokat is igen tágan úgy bé-dugodt 
hogy a" méhek lélekzelfreffenek ugyan 
rajta, de fem magok mellette ki ne jő-
heűenek, annyival-is inkább hozzájpk 
az egér bé ne meheflen* Valójában 
gorombáéi tSelekefznek fokán, kik min-
den lyukait bé * tapafztyák méh kos ári-
nak , mert nem lélekzelhetnek a' mé* 
hek a" mint kellene, s íbkaii le-hulla-

-nak, el-vefznek* 
A " - ; 
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Ha történni találna, fibgVVagy 
az időnek járását éSzte nem vévén, a' mé-
hes gazda, vagy gorombaságból olly 
Szegény mehet talált meg ̂ hagyni mag-
ilak * melly gyűjteményivel meg nem 
érné. Sok féle cápláláSoknak módgyait 
hallottam a* tudós gazdáktól, ugy mint: 
főtt gyökerek ^ gyenge édes fer> a bab, 
és török búza lífzt mézzel elegyítve, mé-
zes vizzel főtt borsó 3 Szilva lév, f ugs , 
malofa ftöllő, sült tyűk-, réczüj kap-
pan, 'sa* t* De én meg- vallom, hogy 
mind ezek nékem nem igen tetfzenek $ 
mivel ha hafznát akarja látni, valami-
Vei a* méh tennéfzet fzerént fzokott 
télben «legeltetní $ azzaKs kell Szükségé-
ben őtet táplálni, azért így bánny aP 

Szegény méhveh Végy hat pohár ízin 
mézet, egy pohár vizet hozzá, olvazd 
Őfzve igen gyenge tüzöa , melly bői 
mid ön meg-hevült , tölts tángyérra* 
azon fellyal rakj darabonként vagdalt fo-
nal, ezé m a , vagy fzalma Szálakat, mel-
lyeken álhaíTanak, tedd a' kosár alá, 
fel -póczkolváa egéfz a lépig, mert tél-



ben külomben le nem fzállanak, egy 
tfomóbain vervén magokat, *$ megládd 
mind fel * hordgyák Js m?g-eSzík * és 
egéSz télen-is meg * fogiák érői véle 
ha annyira valót adfz nékiek* 

149* Ál l / -meg immár kis Mííetsíe%-
és fzüniiyéi nyári hofzfzas mtinkálkodá-
Sódtól, mivel télre bé - záraltattál Szor-
galmatos jó gazdádtól, én - is t e-vel ed 
majorködafodról , *s dajkáik odáfodról 
fz ó11a ni m eg * Sz ü n óm, k é Se de 1 m es gyar-
ló magyarsággal járó pennámat meg - ál-
lítom : úgy- is tudom, hogy léSzoek né" 
mellyek, kik a' nélkül-is pennámnak 
Seheílen follyását-is meg * gátollyák íté-
letekkel, a' kik tudni - illik e* féle ta-
núságokhoz órömeft kőfzórülik nyel-
veket, mint egy jámbor együgyű em-
b e r , aJ ki egy nagy Urnák mentében 
meg - állitotta ízek erét, tfak hogy a* 
tiatló fájához köfzorulheíte kését. De 
ezek ne tekintsék az én egy ügy ín-
ségemet, fe ne dorgállyák Sovány ma-
gyarságomat , hanem inkább fontoÜyák 

meg 

I 



meg Nemzetemhez való Jó akaratomat, 
mellyel a" méhek körül böv mértékkel 
ki - jelentett minden-fele módoknak gya-
korlására , gondos meg - tartására igye-
keztem, Éfzre - is vefzik, melly na-
gyon fogják elő vinni fel - tett izándé* 

kokat ^ és ?ó méhéfzségeknek ta-
paíztalni fogják § miot le-

heflen kévánt-

V - É G E, . i 
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MÚTATÓ TÁBLA-
I* R É S Z* 

Á MéíérSL Levél* gr* 

i V méhnek le-árnyékózaft. Szám, i* 
A* méhben az 6c érzékeaség meg-

találtatik* * - * % 
A' méh eleinteri ereden féreg, efz-

tendeig* és három holnapig fzo-
kotC élnii - - - 3 

A* méh magára, és tárfaira gondot; 
viíel. • 4 

Különös tííztelettel van Ánnyahoz* 

I L R É S Z . 

Áz Anya méhről* Lev, 
A t Anya méhnek le -iráfa* Szám• 6 
Az Anya házról* * - * 7 , 
Anya nélkül a* méh nem dolgozik* g -

G' . Áz 



M U T A T Q ( 

Az Anyát követi a raj* 9 
Az Anya fzereti népét* * - i o 
Ő nem dolgozik* - - - 11 
Az anyátlan méhnek jelei, • i i . Va L 
Mint kell anyát adni az anyátlan-

nak* * * - - 14* 'S4% 

I l i R É S Z * 1 
Az Heréről. Lev* 16 

Az Here le-árny ék ózta tik. Szám, 17 
Az Here him méhnek neme* - x 8 
Az Herék fziporodáíinak hellye, - 19 
Az Heréket fogyatni, 's ob i kell* 20 

IV. R É S Z . 
> 

" A\ méh KeríróL Levél 20 
A* méhesnek hellye meg - miftatta-

tik, - - Szám* 21 * 's a f* 
Miként kell kéfziteni, - - - 23 
A5 méh vizet kéván közéi magá-

hoz* - , • -
A' méh kertet őrizni, és ékesíteni 

kell* - - - - s j 



T A B L A. 

< V , R É S Z . . 

A* Tavafzi ii- rakásról s ki* 
bot sétáiról* Lev, % 2 

Mikor egy hellyröl más h Jlyre vi-
tetik a'kosár, - Szám* 261 V a h 

Az állás, vagy töltésről „ mellyen 
állanak 3'kosárok* - ~ a | 

TavaSzizai kitgin ki járó lyukat kell 
hagyni, * 29 

Magadhoz közel tartsd méhéídet, 30 
A' méh ki - botsátásának módgya , 

ideje. - - - 31 
Hogy jámborok, Szelídek légyenek* .33, 
Kern kell irtózni az haragos méh tol 34, 

* VL R É S Z , 

Az Miiekkel való minden-féle Imáinak 
mődgyárM. r Lev. 2 | . 

A* méhek elötc nem jó a' pufzta 
föld, Sem a'magos fö* Szám* ^ 

Jóikor jobb a méhek körül valamit 
dolgozni* - * - - g<5 

G 2 ÉL 



M U T A T Ó 
A* méhek tifztitásának módgya ada-

tik* - - - ' 37*41* V A 
Irtóznak a' feketétől , nagy hajtól, 

és Szakáitól* * - * 38 
A'Só, és Szurok kedves, - 39 xa ' f , 
A' méh nem lábain, hanem magá-

ban hord leg-többet* . -
Az hoSzSzas ?ő iüó ártalmas nékik* 48 
Hogy a* méh jól fza porit fon* 49* 'sa't^ 
fyíéh ki-dobolasnak módgya* 
fcok> vágy kevés bogárnak ismérte-

tÓ jele, - * -
A'gazdagokból mézet fzedhetfz* 57/sa% 
Hogy a méh meg oe marjon. 59, Vd'f̂  
Miként kell a' méhet jó móddal meg 

ólni. - — * « 6 3. Vő 7", 

VII , R É S Z. 
A Méh kos árokról Lev* 45 

Kosár, Kópüj Tókébeq tartatik a* 
méh* • Szém* 66 

A* kosárnak nagy, és kítsin vóteá-
ról, * - - - 6y/fá't. 

A' kosárokat meg kell tapafztani. 69 
Meg-is kell jól per felni. - 70* *sa% 

A* 



T A E L A. 
A* melly kosárból ki-döglött a'méfí, 

jó abba rajt fogni, * ' 7 3 
Hogy a'(raj a kosárt fzereíFe* f ^ ' s á L 

V I I I , R É S Z . 

A% ere/ztérrülr vagy rajzdsróL Lev* 
A" méh fzaporodásáqak fflodjgya meg , 

műtattatík* - Szám* 7 7 . a ' t * 
Rajzás idején napjában egySzer 5 Se-

beffen fzoktak járni* ennek oka, 79 
Az első rajoak jelei bizonytalanok* go 
De nem a' máSodnak. - - * g r 
Harmad rajt 13 Szokott a* jó mag méh 

botsátani* * * * , g s 
A* rajhoz illendő kosárt kell kéfzú | 

teni* - • * * 83 
A* méh erefztesnek módgya* * 
A* rajt hamar bé kell fogni, * -
Bé'fogásnak módgya* - * y ő ^ f a t . 
A? here baktól meg kell tifztitani. g6 
A ' ra j kobrának helyheztetéfe* 87. 89 
Két fzegényból egy jó t keli tsínál-

ni, - - ^ 104.'/ 
A' méh melly időkor erefz t - - §q 
A* mag méh közül is fzokott eSmeiT 

ni a r aj jak - 91, 



M U T A T Ó 
\ 

Ha ketfeó egyfzersmind erefzt* 92/1 a t* 
Ka meg nem akar Szállani a raj, vagy 

azaonyára vifzfza akar menni, 103 
be fogván a*rajt, az nap, vagy 
más nap ki-akarna ízállaDi. - 99 

" - IOO* IQI 
Af bé-fogott raj , hogy Jó légyen, IOT 
Hogy többet ne erefzTzen a méh* 10 g ' sa t . 
Kajzás utánn kéztől kell tar tani, - 111 

IX. R É S Z . 

A Miieknek ellenségirSL Lev. 7 
Tizen - négy fő ellenségei találtat-

nak. - Szám* 113 
Első, a1 Méh* - * 113. 7 dr+ 
Mafodíkj a'Darás. - - 125. *s dt, 
Harmadik, az Egér, és Hőitsök. 
Negyedik, a' Veréb. r • - 129 
0todikji a Fetske, 130 
jttzfoflh'A, a 'Küllő, vagy Harkály* i a E 

JJcffttfÁ, a' Kigyó, és Gyék. - 132 
JV^otófafii* a'Béka, - - - 133 
jíihtttzedikj az Hangya, - - 334 

í ^ a Pók* - - - idS 



. T Á B L A , 
Tizen egyedik r a ' F u f t , g a n a j p á r á -

j a , é s a z JSr^oj- h e l l y , * - 1 3 6 

Tizen ke ttodik , a z B a s - f o l i y á s , 1 3 ? 

Tizen harmadik r a" S z á r a z n y á r * és . 
z ű r z a v a r o s i d ő . • * - 1 3 8 

T / t t ^ ^ ^ t ' i i A , a* S z i p o l y . - 1 1 3 9 

T ö b b e l l e n s é g i - i s S z á m l á l t a t n a k - 1 4 a 

X. R É S Z** 

Mag méh j téli gondvifdésr&L 
L e v é l . 6 7 * 

E g y j ó m a g m é h n e k k i - t e l e l é s é r e 

n e m Sok m é z k í v á n t a t i k , - i ^ t 

M a g n a k n a g y , é s k i t s i n k o s á r b a n l é -

v ő m é h e t n e h a g y * - - 1*44 

E i s ö r a j t S e , h a e l k e r ü l h e t e i - 1 4 3 

J ó m a g m é h n e k j e l e * - -

A z e l - r a k á s n a k * v a g y t é t e l n e k i d e -

j e , m ó d g y a , é s h e l l y e , 1 4 5 * s a J t * 

A 1 S z e g é n y m é h t á p l á l á s á n a k m ó d g y a . 1 4 8 

N e m k e l l e z i r á S o t s k á t i t t l é t é v é ! 

í e n k í n e k r á g a l m a z n i , . * 1 4 g f 
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