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Az állatok iránti kötelességről. 
Hogyha az ember, feisőbbségénél fogva, magának azon jogot 

tulajdonította, hogy az egész természet felett uralkodjék, világos, 
hogy ezen joggal együtt, ezekből kifolyó kötelességeket is vállalt 
magára. Mert sohasem létezik jog kötelesség nélkül. Ezen köteles-
ségek egyike, hogy az állatokat, ezen érzékenységgel megáldott 
alsóbbrendű testvéreinket, ne kínozzuk, nekik elkerülhetlen szük-
ség nélkül fájdalmat ne okozzunk. 

Aki az állatokat ok nélkül bántalmazza, az háromszorosan 
vét : vét a természet ellen, önmaga ellen és a társadalom ellen. 

Vét a természet ellen, mert az egész természetnek föl kell 
háborodnia azon fejlettebb lény ellen, aki felsőbbségét arra hasz-
nálja, hogy alsóbbrendű gyámoltalan testvéreit kínozza és szen-
vedtesse. 

Vét önmaga ellen, mert a ki kegyetlen, az gyáva és aljas 
és így kétszeresen alászáll. A bátor, nemeslelkű • ember mindig 
szelíd és jó, mert érzi saját benső hatalmát. A gyáva tehetetlen 
és abbeli mérgében kegyetlen is. Azért kegyetlen minden gyáva, 
alávaló ember. 

És végre vét a társadalom ellen, mert a kegyetlenség láttára 
felébred ugyan néha eleinte az emberekben a szánalom érzete, 
de azoknak gyakori ismétlődésére azután ki is alszik, s a szem 
és a szív is idővel hozzászokik a szenvedések látásához. A tömeg-
ben keves kell ahhoz, hogy a szunyádé ember ismét fölébredjen. 
Ezért szabtak a legtöbb művelt országokban törvényeket, melyek 
büntetés terhe alatt tiltják az állatokkal való visszaélést. A vad 
kegyetlen jelenetek durvítják, vadabbá teszik a tömeget. S akik 
a kínzást az állatokkal kezdik, többnyire azután az emberekkel 
végzi. Ezért az állatvédő társulatok közvetve az emberek javára 
is léteznek. 

A jószívű, helyes ember tehát semmiféle kegyetlenséget nem 
fog maga körül megtűrni és maga is példát fog adni abban, hogy 
kell tisztelni minden életet s ha ölni kell, hogy kell még azt is 
legalább kínzás nélkül vinni véghez! 

De Gerando Antónia. 

G o n d o l a t o k . 
Érzelmeinknek fölfelé irányozását, mind magasabbra emel-

kedését kívánják a humanizmus tanai. És mégis mily nyomós 
indokokkal intenek az alsóbbrendű lényekhez való lebocsát-
kozásra is! 

Az állatiságtól mindinkább elkülönítő lelki tisztulás által, 
folyton fokozódó feltörekvést követelnek erkölcs-szellemi feladataink. 
És mégis mennyi hathatós érvvel javalják az állatvilág iránti 
gyöngéd figyelmet is! 




