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IRODALOM. 
1. „Gemma", vagy erény és bűn, az Orsz. Állatvédő-Egye-

sület könyvtárának II. kötete, regény, irta E l p i s M e l e n a , . 
forditotta Szalkay Elvira, a pozsonyi,állami felsőbb leányisko-
lánál az angol nyelv tanítónője. Ára díszesen kötve 40 kr. 
Társulati tagoknak 30 kr. Postán küldve 10 krral több. 

Elpis Melena görög név alatt Sehwartz Esperanze báró-
néra, európai műveltséggel bíró, mély érzéssel és tudományok-
kal gazdag úrinőre ismerünk, kinek 40-nél több műve német, 
angol, franczia, olasz és új-görög nyelven jelent meg, mivel 
ő ez öt nyelven ír és hét nyelvet beszél. Legjobb műveinek 
egyike a fent nevezett regény, mely most az egyesület kiadá-
sában magyar nyelven jelent meg. A szerzőnő e műben az 
élvebonczolást, a viviszektiót álczázza le, mely eddig a tudo-
mány köpenye alá rejtve, üzelmeit csak titokban űzte. Az 
egész novella egy fenkölt szellemi nő, Gemma szerepéhez van 
fűzve, kinek személyisége kötve tartja az embert mindvégig. 
A művelt hölgyek ismereteit messze túlhaladó, tudományszom-
jas és nemesszivü „Gemma", egy emlékiratot szerkeszt az 
angol királyné számára, melyben az élvebonczolás iszonyatos-
ságait elsorolva, kérve-kéri 0 Felségét e kínzásnak birodal-
mában való eltörlését. 

Az élvebonczolási kérdés, — mondja Knodt Emil lelkész, 
— jelenleg egyike a legfontosabb kulturkérdéseknek; ahhoz 
nemcsak orvosi, .hanem általános humanitási tekintetből kell 
hozzá szólanunk. Önkéntelenül is azt kérdezzük, mi áll magasab-
ban : a tudás vagy lelkiismeret, az agy vagy sziv, az intelligenczia 
vagy ethika, a kutatás vagy irgalom ? A felelet erre nem nehéz, mi-
vel tudjuk, hogy csak e kettőnek, t. i. a tudománynak ós embersze-
retetnek összhangja ; a humanizmusnak tulajdonképpeni ideálja. 

Ilyen s . ehhez hasonló eszméket tárgyal Elpis Melena 
regényében, pgyes, érdekfeszítő történelmi adatok közé csúsz-
tatja a humánus intézményeket; tartalma, mint előadása nemes 
és szellemes, egyes részek elragadok. A milyen igaz, hogy az 
élvebonczolás az állatoknak véghetetlen nagy kínokat okoz, 
olyan való az is, hogy az emberi érzületet megkeményíti és 
eldurvítja — ezért e mű az irgalomnak valóságos apologiája. 

Nagyon melegen ajánljuk társulati tagjainknak és a nagy 
közönségnek. 

2. Uj hangok. Állatelegiák, szatírák s másfélék — czim alatt 
ponori T h e w r e w k Á r p á d t ó l jelent meg egy csinosan kiál-
lított füzetke, melyben az egyes állatok panaszaikat — szép költői 
formában előadják: mennyit kell szenvedniük az emberek dur-
vaságai miatt. Szatirikusán fel vannak említve az állatkínzó 
szokások, ökölviadal a kenguruval, az ökörsütés a budai vér-
mezőn és befejezetül: Állatvédelmi verses aranyszabályok s 
jelmondatok a tanuló ifjúság számára. — Alkalmunk lesz több-




