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Azokért 
szólalunk fel, kik 

magukért nem 
tudnak beszélni . 

az egyesületi tagok 
tagdíj fejében kapják. 

Másodszor mint nyomta-
tott k é z i r a t (hátoldala 
tiszta) jelenik meg, ily 
alakban Magyarországban 
megjelenő összes napi-
lapok- és folyóiratoknak 
megküldetik , hogy állat-
védelmi eszmék a közön, 

séggel közöltessenek. 

Időhöz nem kötött folyó-
irat, mely először mint 
röpirat adatik ki negyed, 
fél vagy egész. ívnyi tar-
talommal és nyolczadrét 

alakban ; 

Az állatvédelem a Icultur-
haladástiak egyik tényezője. 

Iir. Szalkny. 

Az állatvédelem lassú terjedésének okai. 
Szinte felfoghatatlan azon szomorú jelenség, melyet a még 

jó családokból származó gyermekek is az utjokba tévedt, vagy 
sokszor szándékosan felkutatott állatokkal szemben tanúsítanak. 
Nemcsak, hogy semmi érzékük nincsen Istennek az emberhez leg-
közelebb álló s vagy hasznára, vagy gyönyörűségére teremtett 
párái iránt, — de sőt bizonyos kedvteléssel, nem egyszer vetél-
kedéssel űzik kegyetlenkedéseiket a védtelenek ellen, nem gondolva 
meg egy perczig sem, hogy az állatok ép úgy érző idegekből van-
nak alkotva, mint önmaguk és hogy azon épen nem titkolt gyö-
nyör, mely a kinzó gyermek arczán a meggyötrött pára vergődése, 
sőt kimúlása felett is visszatükröződik, szomorú világot vet az ifjú 
lelkületére, a gyermek kedélyére, szivére. 

Váljon mi ennek a jelenségnek az oka? hisz a gyermek 
legelső nevelését szülőitől nyeri és sem ezektől, sem később ta-
nítóitól vagy tanáraitól nem hallja, hogy ugy cselekedjék, mint 
azt mégis teszi! 

Nem is a rossz példa, vagy a rosszra való buzdítás okozója 
a gyermekek állatokkal való kegyetlenkedésének: hanem oka egy-
részt azon lélektani rejtély, mely szerint a gyermekszív már a 
legzsengébb korban is hajlik a kegyetlenségre, másrészt és főleg 
oka az, hogy maguk a szülők és sajnos, később a tanítók is szinte 
figyelmen kívül hagyják a gyermeknek említett hajlamait és ke-
véssé ügyelnek arra, hogy mily gyakran fajult el féktelen indu-
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lattá, nem egyszer bűnné is azon csekélynek látszó kegyetlenkedés, 
melylyel a gyermekek az állatok vergődését, kimúlását előidézni 
és azokban gyönyörüket lelni megszokták. 

A gyermekek kedélyének ilyetén elfajulása, jobban mondva 
a szülők vagy tanítók részéről a jelzett irányban való elhanyago-
lása ismét könnyen megmagyarázható azon indolencziából s bát-
ran kimondjuk, sokszor ellenséges magatartásból, melyet a szülők, 
tanítók és általában a mi közönségünk eddigelé az állatok védel-
mének eszméje iránt tanúsítottak. 

Ezen eszme megvalósulása az egész művelt világon az állat-
védő egyesületekben nyert testet, s bár külföldön mindenütt a leg-
magasabb támogatásban és a közönség minden rétegében széles-
körű pártolásban részesül, csak nálunk Magyarországon küzd még 
ma is a kezdet nehézségeivel, mert a legbefolyásosabb támogató, 
a napi sajtó, az egész intézményt vagy agyonhallgatja, vagy, 
a mi még rosszabb, egy része úton-útfélen nevetségessé iparko-
dik tenni az állatvédő egyesületeket, az állatvédelem eszméjét 
és az egyes tagoknak esetről-esetre való nyilvános működését. 

Hogy minő hatással van a nagyközönségre ily elbánásban 
való részesítése egy-egy humánus eszme támogatásának: könnyen 
elképzelhető. Nem is nehéz feladat, de nem is méltó épen a sajtó-
hoz, hogy az önérdek nélkül való, nemes és buzgó fáradozásokat 
kifigurázza és egy pár hajánál fogva erőltetett durva élczczel a vicz-
czelők kedélyéhez hasonlóvá tegye a közönségnek amúgy is ne-
hezen megtörhető, közönyösségre hajló lelkületét, gondolkozásmód-
ját! . . . ám gyönyörködjenek az ily gunyolodók nemesebb munkára 
érdemes buzgólkodásuk gyümölcseiben s tulajdonítsák majdan 
önmaguknak, ha uton-utfélen találkozandnak emberrel s állattal 
szemben tanúsított megbotránkoztató durvasággal. 

Az ellenséges magatartásról legyen ennyi elég; rendíthetlen 
kitartással fogunk haladni kitűzött czélunk felé és sem guny sem 
gyalázás, vagy rágalom önzetlen munkálkodásunkat megbénítani 
nem fogják. De a mily szégyenletes a most vázolt elbánás, ép oly 
káros a másik, már fentebb említett közönyösség. 

Az »Állatok Oré«-nek junius havában megjelent s az ország 
legtekintélyesebb férfiai, kitűnő irói és szakférfiai által nyújtott 
dolgozatokban gazdag füzetet kézirat alakjában szétküldöttük az 
ország összes lapjainak, folyóiratainak, közlönyeinek, csupán azon 
reményben, hogy alkalom adtán egy vagy más részét hasábjaikon 
felhasználva, közzé teendik s így a közönség figyelmét felhívják 
azon egyesületnek a létezésére, melyről bizonyára sokan vannak, 
kik eddig tudomással sem birtak. — A nagy gonddal és fárad-
sággal, hosszú utánjárással és nem csekély pénzáldozattal ösz-
szeállitott füzetecskét nagy reménynyel bocsátottuk útnak s az 
eredmény az volt, hogy mintegy 8—10, legnagyobbrészt vidéki 
újság vett róla csupán tudomást, 2—3 adott hoszszab-rövidebb 
közleményt, — a többi pedig papírkosárba dobta, mintha nemis 
egy az emberiség tanítására, nemesbbitésére irányzott munkáról, 
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hanem egy fizetetlen kishírdetésről, vagy féregirtó por ingyen 
kért reklámjáról lett volna szó. — De ez még hagyján; a sajtó 
a legújabb nagyhatalom, a világ ügyes-bajos dolgaival lévén el-
foglalva, nem szentelhet egy kis hasábot sem azon egyesület 
ügyeinek, melynek egy Rökk Szilárd 50000 frtot hagyományozott, 
mert belátta, bogy nemcsak szükség van az állatvédelem esz-
méjének terjesztésére, hanem támogatni kell az eszme megteste-
sitőjét anyagilag és erkölcsileg is, hogy a közönyösség megszűn-
tével megszűnjenek a lélekháboritó embertelenségek is. 

E nagylelkű hagyományozó nyújtott módot arra, hogy a 
szerény anyagi helyzeténél fogva eddig csak nehezen működhe-
tett egyesület tevékenységét nagyobb alapokra fektetve, feladatát 
az egyesület országos jellegénél fogva nagy általánosságban ipar-
kodik megoldani és e czélból egyesületünk emiitett kiadmányában 
felhivást bocsátott közre az ország irói, tanárai, tanitóihoz s töb-
bekhez, hogy az állatvédelmet tárgyazó kissebb vagy nagyobb 
dolgozataikat, népies modorban irt elbeszéléseket, iskolakönyvek-
nek szánt tanulságos kis történetkéket stb. az egyesület választ-
mányához nyújtsák be, s azok a legenyhébb elbirálás után nem-
csak az egyesület költségén kinyomatni és felhasználtatni, hanem 
megfelelő dijazásban is részesülni fognak. 

A kitűzött határidő lejárt és az eredmény majdnem semmi-
nek mondható! A hosszú iskolai szünidő alatt nem akadt egy ta-
nító sem, ki érdemesnek találta volna a saját előnye mellet a köny-
nven megoldható, kevés fáradságot igénylő munkára vállalkozni; 
nem találkozott egy iró sem, aki a nyári uborka-saison bizonyára 
sokszor tétlenül eltöltött napjain nemesebb érzelmeit az állat-
védelmi eszme terjesztésére, a népbutitó ponyva-irodalomnak ellen-
súlyozására felhasználta volna. 

Szomorú az, hogy egy eszme iránt annyira elfogult lehet a 
közvélemény, hogy pártolására pénzért sem lehet megfelelő erő-
ket találni! íme itt van a magyarázata ama jelenségnek, hogy mi-
ért van elhanyagolva a gyermekek kedélye, honnan a nagy közön-
ségnek elszomorító közönyössége! Ezen okok állják útját az állat-
védelmi eszme terjedésének, ezek okai annak, hogy a gyermek ked-
vét leli az állatkínzásban, hogy a tanulatlan, fel nem világoso-
dott nép nem tudja, mit cselekszik, midőn állatias dühhel támadja 
meg az ember után legtökéletesebb élő lényt és igen gyakran ön-
maga teszi tönkre kenyérkereső barmát. — Ily közönyösség meg-
ölő betűje a legnagyobb buzgalommal és kitartással megindított 
munkálkodásnak! 

Ne hagyjuk elveszni hát a humanizmus legújabb szülöttét, az 
állatvédő egyesület eszméjének terjesztését! Ne maradjunk el e 
téren sem a szomszédos államok felvilágosodott gondolkozásmód-
jától, hanem ragadjunk meg minden legkissebb alkalmat arra, hogy 
józan gondolkodás, emberséges és okszerű bánásmód által álla-
tainkat nemcsak sokszoros hasznunkra, hanem lelki gyönyörűsé-
günkre is megvédelmezzük. Aigner Béla, 




