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A gyermek viszonya az állatvilághoz, 

m i n t a k e d é l y k é p z é s e g y i k e s z k ö z e * ) 

Városi Malvina (Arad). 

Mielőtt kedélyképzésről szólhatnánk, tisztában kell lennünk 
annak fogalmával. A kedély nem a nevelés gyümölcse, hanem 
természeti adomány, s majdnem egyértelmű a természetalkattal 
és annak nyilatkozataival. A kedély tehát az emberrel született, 
részint öröklött lelki működés, s az ember személyes jólétével: 
szerencséje valamint szerencsétlenségével szoros összefüggésben 
áll. Ezen szempontból kiindulva mondák nagy költőink: »Az ember 
kedélye annak sorsa,« s valóban a mily különbözők az emberek 
sorsviszonyai, annyiféle nyilatkozatait ismerjük az emberek ke-
délyének : a könnyelműség, vidámság, komorság, derültség, bú, 
búskomorság, roszkedv, kedvtelenség, elégültség, egykedvűség, fel-
fuvalkodás, harag, öröm, gyűlölet, szeretet, vágy, szeszély, csüg-
gedés, életuntság, önfejüség, tépelődés, költés, lelkesedés, idegen-
kedés, közöny, ujjongás, zsémbelődés, elkeseredés, kétségbeesés 
— mindezen indulatok megannyi kinövései a kedélyéletnek és 
természetes, hogy a vidám kedélyű sokkal boldogabb, mint ki 
borús, a világot sötét szinben látó kedélylyel van megajándékozva. 

A kedélyképzés fontos kérdése tehát kiváló gondot érdemlő 
ügye korunknak. 

Tömeges panaszokat, melyek itt-ott rémület-kiáltássá vál-
nak, hallunk az évek óta növekedő szivtelenség ellen. Különösen 
növelik ezen szivtelenséget a háborúk, melyektől majdnem egy 
európai nemzet sem lett megkimélve. A spanyolok polgárháborúi, 
az olaszok és osztrákok egymás ellen, az osztrákok a magyarok, 
a francziák és angolok, továbbá az oroszok a török ellen har-
czoltak; a francziák Afrikában, Mexicóban, Olaszországban, Krím-
ben és a németekkel háborúskodtak; a németek a dánok, osztrákok 
és francziák ellen harczoltak. »A harczi zajban hallgatnak' a 
múzsák* és több más is elnémul vele, a mi szép, szelid és nemes, 
melyek mind megannyi követelményei az irtó háborúk romboló 
dühének. Sőt az is megtörtént már, hogy rablógyilkosok, kik bor-
zasztó kinok között iszonyú kegyetlenséggel vetettek véget emberek 
életének, azon megjegyzéssel akarnak mentegődzni, hogy a háborúk-
ban még borzasztóbb tetteket visznek véghez. 

Valóban, a közel lefolyt háborúk eseményei méltatlanok a 
19-ik század eszméjéhez! A hirlapokban közölt jelenetekre felzúdul 
az ember érzése a kedély elkorcsosodottsága ellen; és vannak a 
nagy tömegben annyira romlott kedélyű emberek is, hogy az ilyen 
jelenetek olvasásában élvezetet találnak. 

És mégis minden emberbarát sovárogva vágy egy oly idő 

*) Welmer Meta után. 
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után, midőn az irtó háborúk a czivilizált nemzetek történetéből 
kitöröltetvén, az örök béke álma, a bölcsek és költők emberhez 
méltó ideálja megvalósuljon! 

Ezen eszmény, hogy az egész emberiség, egy testvéri viszony-
ban élő nagy családot képezzen, csak ugy lehet valósággá, ha a 
gyermekek szivébe a legzsengébb korukban rokonérzelmet csepeg-
tetünk a világ összes teremtményei iránt, rászoktatjuk a ter-
mészetet alakitani és szépíteni, állatokat és növényeket ápolni, 
melyek az emberek védelmére szorulnak. Tanulja meg a gyermek 
a vele együtt létező teremtményeket öröme és részvéte tárgyaiul 
is tekinteni, nemcsak saját élvezetére és javára használni fel. 

Azon érmeken, melyekkel több német állatvédő szövetség 
kitünteti azokat, kik a házi állatokkal való jó bánásmód által ezt 
megérdemelték, az áll, hogy az állatokkal való zsarnokoskodás 
megkeményíti a szivet az emberek iránt is. 

Ezen következtetés igazságát ösztönszerűleg érzi mindenki. 
Miután a gyermekek gyenge testalkatuknál fogva sem egymás, 
sem pedig felnőttek irányában nem kegyetlenkedhetnek, de önzés 
és könyelmüségből igen gyakran zsarnokok az állatokhoz, a jó 
nevelés első lépése a kedélyképzésben humanitást teremteni a 
gyermeki kebelben az által, hogy rokon érzelemre ébresztjük őt 
az állatvilág iránt. A kedélyképzés ezen jelentékeny eszköze eddig 
igen elhanyagoltatott. 

Európai civilizatiónk magaslatairól büszkén szoktunk a nem 
európai pogány népekre letekinteni, pedig ha közelebbről vizs-
gáljuk pl. a Budhaismus tanait, több czikkelye van annak a 
kedély és sziv nemesítésére, mint nekünk, és mi sok tekintetben 
durva embereknek tününk fel előttük. Az indusok és chinaiak 
például a legnagyobb kegyelettel viseltetnek szülőik iránt, mely 
kegyelet azok sírjainak ápolására is kiterjed. Midőn egyik törvény-
hozójukat kérdőre vonták, miért nem irt büntető törvényt a szülő-
gyilkosra, azt felelte, hogy ezen gaztett nem fordulhat elő náluk. 
Mig nálunk e törvény elhagyása a mi törvénykönyveinkben hiányt 
idézne elő. Ázsiában nem vagyona, hanem tehetségei szerint be-
csültetik. Az államhivatalban magasabb állás elérésére ujakat kell 
tanulmányozni és vizsgát tenni a hivatalnoknak, minek követ-
keztében a legméltóbbak, tudományosabbak és eszesebbek intézik 
az állam ügyeit. A Budhaismus tanit ja: »Minden rossz, melyet 
valamely élőlényen elkövetsz, téged talál itt a földön a halál után 
további lételedben s te olyan lény gyanánt születendel, a minőt 
megbántasz és hasonló bántalomban fogsz szenvedni.« A részvét 
első erény, melyet az alapitó követőinek gyakorlásul ajánl. 

Habár a lélekvándorlásban nem, de egy örök igazságszolgál-
tatásban mégis hiszünk, s hogy tetteinkért felelősek vagyunk és 
ezen uton ugyanazon elvek és következtetésekhez kellene jutnunk 
mint ama keleti népek. 

Schopenhauer és Rousseau erre nézve azon elvet hangoz-
ta t ják: »Á legrészvétteljesebb ember a legjobb«, mely részvétet 
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idegen jólétre és fájdalomra és az erkölcstanért való önzéstelen 
feláldozásra kivánja alapitani. Jean Paul feddőleg lép fel ellenünk, 
midőn mondja: »Az indus többre becsüli a növények életét, mint 
mi állatainkét« és falánkságunk fölött álmélkodva, eme sóhaj tör 
ki kekeléből: »Istenem! az állatok hány kinos órájából tákolja 
össze az ember egy inyencz perczét!« 

Tehát a valódi műveltségben sok jót és szépet tanulhatnánk 
ezen nem keresztény népektől. Nemcsak hogy a beteg állatokat 
kórházban ápoltatják, hanem az állatokkal lényegében máskép, 
sokkal jobban bánnak el mint mi. Egy franczia, ki több évig 
tartózkodott Japánban, beszéli, mily kímélettel viseltetnek a ja-
pánok házi állataik iránt Soha sem jutna nekik eszükbe egy 
teherrel megrakott lovat, mely a hegyre igyekszik fel, korbács-
ütéssel illetni, csak barátságos biztatás és simogatással igyekszenek 
az állatot kitartásra ösztönözni, és az okos állatok minden erő-
megfeszitéssel törekednek feladatukat teljesíteni. Ujabb tudósok, 
különösen Schopenhauer, azon szemrehányással illetik a keresztény-
séget, hogy nem szab bizonyos mértéket az állatvilághoz való 
Viseletben. Fordulnak ugyan a bibliában egyes részletek elő, 
melyeket az Európában előforduló állatkínzás ellen szövegül fel 
lehet használni és magyarázni. Ha valóban hiány mutatkoznék e 
tekintetben a keresztény erkölcsökben, vagy a lelkészek mulasz-
tották el az állatok, mint körülöttünk élő teremtmények i ránt 
tartozó kötelességeinkről beszélni, ugy igen nagy tere nyilik a 
kedélyképzésnek és humanitásnak, melynek ápolását a szülőknek 
és tanítóknak nem lehet eléggé ajánlani. A legújabb kutatások 
eredménye szerint nem oly nagy az ür, mint eddig képzeltük, 
mely az embert az állattól elválasztja. Darvin az állatok kedély-
mozgalmairól irt könyvet. A ki pedig Scbeitlin »az állatok életé-
ről* irt remekmüvét olvasta, az be fogja látni, hogy a gondol-
kozásban, megfontolásban és gyengéd érzelmekben sokkal közelebb 
állanak és hasonlóbbak az emberhez, semmint azt »a természet 
önhitt ura« eddig képzelni vagy megvallani merte volna. 

Igen, némely erény u. m. a hála, hűség, az ételek és ital 
élvezetében való mértékletesség, a fájdalmakban és betegségekben 
való szorgalom és kitartás stb. tekintetében sok állat megszégyenit-
hetné az embert. Ilynemű vizsgálódások birhatták rá Nagy Frigyest 
arra, hogy kedvencz állatairól azt mondja, miszerint azok az emberek 
minden erényeivel birnak azok gonoszsága nélkül. 

Szomorú világot vet mivelődésünkre és erkölcseinkre, hogy 
a mivelt Európában csak mostani századunkban gondoltak arra, 
hogy az alánk rendelt társteremtmények tagadhatatlan jogait tör-
vényes védelmezés által az állatvédő szövetségekben rendszere-
sítsük és ezt csak akkor, midőn az állatkínzás némely városban 
és országban iszonyú mérveket öltött. »Addig hajlítsd a fát mig 
vessző« mondja a közmondás. 

Már a gyermeknél sok gonosz hajlamot kell leküzdenünk s 
valamint lassú viz partot mos, ugy fogják a gyermek lelkét a 
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rosz indulatoktól megcsiszolni gyakran alkalmazott figyelmezteté-
seink és jó tanitásaink. 

Házi állataink, a gyermekek ezen türelmes játszótársai által 
költhetünk az ifjúságban szívélyes, barátságos részvétet az állat-
világ iránt. Szoktassuk rá a kis gyermeket, hogy a körüle mozgór 
hizelkedő macskának is, mely halk nyávogással nvilvánitja éhségét 
juttasson eledeléből és soha se engedjük büntetlenül ezeket kinozni 
és nyakgatni. Figyelmeztessük a fogoly madárka szivdobogására 
és adjunk alkalmat, hogy osztozkodjék annak vidámságában, midőn 
az szabadságát visszanyerve vidoran szökdécsel. Mondjuk meg a 
gyermeknek, hogy az állatok panasz- és fájdalomkitörései épp oly 
mértékben megérdemlik részvétünket és segélyünket, mint a szen-
vedő ember szavakkal érthetővé tett kérelme. 

A felnőttek sokféle bánatát nem képes a gyermek felfogni,, 
de az állatok szenvedéseit: éhség, szomj, hideg, fájdalmak, a 
szabadságtól való megfosztás stb. már korán meg tudja a gyermek 
érteni és szinte vele érezni; ez által kell kifejtenünk és gyakorol-
nunk érdeklődését és segédkező részvétét. A gyermek kedélyéle-
tének ezen irányban való fejlesztésére számtalan mese, történe't 
és vers áll rendelkezésünkre ; melyek közül a verseket, ha átértették 
a gyermekek, különösen szeretik könyv nélkül is megtanulni. 

Androklus háladata oroszlánjának története; Wittingthon, a 
macskája által meggazdagodott árva fiu és a szt.-gothardi kutyák 
leirása örökké vonzó lesz a gyermekek előtt. Domitián kegyetlen-
kedéseit ez emberek iránt abból származtatják, hogy gyermek-
korában legyeket fogott s azokat tűkre szúrva, kínozta. A szelid 
kinézésű Lafarge asszony gyilkosságát csak azon körülmény tette 
hihetővé a birák előtt, hogy kis korában nagybátyjának egy ked-
vencz kanári madarát megmérgezé. 

Mostanában majdnem megfoghatlannak tűnik fel azon athéni 
fiu esete, kit halálra Ítéltek, mert egy az Aeskulap templomában 
fészkelő verebet agyonütött. 

Sestos városában pedig emlékszobrot emeltek egy sasnak, 
mely asszonya halálakor a máglyára rohant s ott vele együtt égett el. 

Pedig ma is hallunk hasonló vonásokat az állatoknak az 
emberekhez való háladatosságáról és hűségéről. 

Sőt az oly állatok is, melyek iránt félelemmel, úgyszólván 
ellenszenvvel viseltetünk pl. az egér, a pók, közelíthetnek a gyer-
mekekhez, ha érdeket költünk irányukban. 

A mese a kis egérről, mely az anyától czukrot kap fiai 
számára, éppen nem költ félelmet a gyermekekben az egér iránt. 

Burns »a mezet egérről« irt költeménye, a felnőtteket is 
gondolkozásra bírhatja az emberek feldúlt viszonya iránt az állat-
világhoz. A pókról is sok jellemzetest beszélnek. 

Angol és német állatvédőink számos ilyen elbeszélést gyűj-
töttek össze és nyomattak ki s igen olcsón, sőt kívánatra ingyen 
osztogatták szét. Ezen könyveknek egy iskola-könyvtárból sem 
szabadna hiányozni. 
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Az állatvédő-egyletek mindent elkövetnek, hogy a könyörü-
letesség csirmagvait hintsék el a gyermek szivébe az állatok iránt, 
különösen a zsenge gyermekkebelbe, a mely talaj sokkal dúsab-
ban terem, mint a felnőttek már megkérgesedett érzülete. 

De nemcsak állatvédőegyletek iratai kötik lelkünkre az 
állatokkal való jó bánásmódot, hanem ujabb irók: mint Michelet, 
Champfleur vonzó könyveket irtak és általános érdeket keltettek 
az állatok életmódja iránt, azok tanulékonysága, tehetségei és 
bámulatos ösztönének leírásával. 

A gyermekeknek be kell bizonyítani, hogy a vadászat nem 
kiválóan szükséges és csupán mint mulatság éppen kárhoztatandó, 
úgyszintén a halászat is. ' 

A galamblövés, lófuttatások, az állatok kivégzése nem a 
gyermekeknek való látványok, de igenis felemlithetők nekik az 
indusok, kik csupán növényi eledellel táplálkoznak. Nem kellene 
megengedni, hogy a gyermekek gombostűre feltűzve, állatgyűj-
teményeket készítsenek, hol nagy kinok között annyi élet pusztul 
el. Különben a felnőttek példája igen hat a gyermekre. Mennyire 
igaz ez, több eset bizonyítja. Megtörtént már az is, hogy spanyol 
gyermekek egyik társukat tollkéssel agyonszúrták, kedvencz já-
tékukat, a bikaviadalt játszván, mert egész éven át szenvedélylyel 
hallják említeni a felnőttektől ezen viadalokat. 

A latin eredetű népek általában sokkal zsarnokiabban járnak 
el az állatokkal, mint a germán eredetűek és igen nehéz missiójuk 
van az állatvédő egyleteknek Páris-, Nápoly- és Rómában, mig 
Viktória királynő a nemzetközi állatvédcongressuson azon indít-
ványt téteté, hogy a vivisektiókat szüntessék meg? 

Az állatvédelem eszméjét különösen a szülőknek és tanítók-
nak, kiválóan pedig az anyáknak kell felkarolni. 

Miután pedig a gyermekvilág humánus békés viszonya az 
állatokhoz, egy lépés az annyira óhajtott örök béke elérésére, az 
emberi méltóság felé haladás a szülők és tanítók kezeibe van letéve. 

P u f i . 
Bubicsné Ipolyi Gizellától. 

Igen csinos kis kutya volt. Sürü fekete szőre az atlasz fé-
nyével bírt, lábacskái meg hófehéren végződtek, mintha csak 
keztyűkbe lettek volna bujtatva. Egy szóval, szalonképesen volt 
mindig öltözve, mi azonban nem akadályozta őt meg abban, hogy 
úrnőjével, egy szelíd lelkű leánykával, naponta hosszú baran-
golásokat ne tegyen hegyen, völgyön és vizeken keresztül. Sőt 
ez vala legnagyobb boldogsága, mert hát eleget raboskodik ő télen 
a fővárosban emeletes otthonukban, meg az utczán, a vezető zsinór 
és szájkosár gyűlölt terhével. 

A tavasz meghozta az ő boldogságát, mert gazdái ilyenkor 




