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És ha egy kicsit betekintünk a középiskolába, azt látjuk, 
hogy az állatvédelem, mely ma már akkora tért hóditott ma-
gának, a tanulók közt még nagyon alacsony fokon áll. Ennek 
egyik fő oka, hogy a tanuló jóformán még gyermek, ós igy 
minden rosszra, különösen az állatkínzásra igen könnyen haj-
lik. Ehhez járul még a „vivisectio", melyet az iskolában oíy 
gyakran látnak a tanulók. A tanároknak azonban van ment-
ségük, mivel a czél szentesíti az eszközöket; czéljuk pedig nagy: 
a tudományok ismertetése és terjesztése. Kívánatos volna azon-
ban, ha a tanárok lemondanának a vivisectiórólés e helyett 
a tanulókat, épp a természetrajz tanításánál', az állatok iránti 
szeretetre és az állatvédelemre buzdítanák. 

Hisz állatot kínozni barbarizmus, sőt még ennél is több, 
mert a barbárok csak emberi alkotásokat pusztítottak, az állat 
pedig,Isten teremtménye. 

És minő nézet az, hogy mi nevezzük magunkat civilizált 
népnek, holott az állatvédelem a civilizátió első kelléke; nézzük 
meg az utolsó arabs nomád családot, vagy egy eszkimót, még 
az is együtt lakik jószágával, mert nagyobb sátrat építeni nem 
tud és lovát vagy más állatját kínozni nem akarja. 

Civilizálódjunk tehát ós no tűrjük, hogy az iskolában, 
hol a tanulók a művelődést tanulják, rászokjanak az állatkín-
zásra hanem mutassuk mag, hogy az állatvilág mennyi hasznot 
nyújt az emberiségnek és ezáltal terjeszszük az állatvédelmi 
eszméket. Ha pedig az emberiség érdekében az állatot meg-
öljük, tegyük azt hirtelen ós ne kínozzuk. Azonban mindig 
tartsuk szem előtt, hogy először az emberiesség, azután a tu-
domány. 

És ha bármit teszünk az állattal, képzeljük magunkat az 
ő helyébe, gondoljuk meg, hogy esnék nekünk az, ha velünk 
követnék el, mert hisz az állat is ól, ő is óroz. 

b) Könyörülj az állatokon. 
I r t a : Szalay Elemér, VII . o. t. 

Je l ige : „Hej Rákóczi, Bercsényi." 

Bandinak hivtuk. Nagy, fehér eb volt, lompos farkkal, 
hosszú, hegyes fogakkal, a melyek mindig olyan fehérek vol-
tak, mint az elefántcsont. Arra is emlékszem, hogy ha ugatott, 
hát az egész udvar visszhangzott tőle s a merre csak utánunk 
jött, mindenütt azt mondták rá, hogy hatalmas állat, a mi 
nekünk nem kevéssé tetszett, mert ez a hatalmas állat velünk 
szemben olyan volt, mint egy bárány. Együtt nőtt fel velünk. 
Mikor én kezdtem tudni magamról, már ott czammogott a böl-
csőm körül, mintha márt várt volna valakire, a ki majd,az Ő 
bozontos fejébe kapaszkodva teszi meg az első lépést. És az 
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meg is történt. Nem a bútorokba fogództam, mint más gyer-
mek, mikor járni tanul. A Bandinak puha bundájába egyszer 
sem ütöttem meg a fejemet, s a legelső szavak egyike, a me-
lyeket ki tudtam mondani, volt a Bandi neve. Mikor aztán 
már akkora lettem, hogy megértettem azt, a mit beszéltek, 
hát elmondták nekem a Bandi históriáját, hogy a Jancsi kocsi-
sunk találta az istenadtát az.útszélen, aztán megsajnálta, haza 
hozta, a hol a szüleim felnevelték. Mikor én megláttam a nap-
világot, akkor már a Bandi is nálunk volt. Azután sorba vala-
mennyien az ő nagy, okos fejét fogtuk át, mikor járni tanul-
tunk, s Bandi jobban vigyázott ránk, mint a föld összes daj-
kája, Szólhattak neki tizen is, ha egyikünk az ő nyakába 
fogódzva próbálgatta a járást, dehogy jött volna el onnan. 

* 
* * 

Egyszer hazamentem falura a karácsonyi szünidőkre. Szép 
deczemberi idő volt. A földet már ellepte a hó, mely napon-
kint nagy mennyiségben hullott alá. A verebek nagy csopor-
tokban csicseregtek a hólepte fákon, a vadludak hosszú csa-
patokban húzódtak el a házunk fölött alig 5—10 lépésnyire, s 
a szőlőhegyeken a frissen leesett hóban egész vonalakat képez-
tek a nyulnyomok. Nincs ilyenkor könnyebb mulatság a vadá-
szatnál. A dermesztő hideg, meg az élelemnek a megszerzése 
kényszoriti a vadállatokat arra, hogy közvetlen közelébe jöjje-
nek azoknak, a kik legnagyobb ellenségük: az embereknek. 
Es azok ilyenkor fel szokták használni a kinálkozó alkalmat. 
Egy napon leakasztottam a szegről a puskámat s elindultam 
kifelé a mezőkre. A hó nagy pelyhekben szállinkózott a földre, 
a levegő üde volt és hideg. Én gyorsan haladtam előre s a 
szabad természet látásától felvidulva és megfrissülve, a nádas 
felé tartottam, a honnan hozzám hallatszott a vadludak gágo-
gása. A ki vadászott már télen, az tudja, hogy milyen benyo-
mást tesz az emberre a fehér hóréteg a maga ezerféle liiero-
glyphjeivel, a melyekből a tapasztalt vadász egész történeteket 
képes kiolvasni. Télen, a szárnyas állatokat kivéve, a vadak 
minden út ja oda rajzolódik le a fehér liólepelre s a nyomokon 
haladva sok olyan dolog lesz világossá előttünk, a melyet az 
év más szakaiban sehogy sem voltunk képesek megérteni. Az 
a nyitott könyv sok mindont elárul a vadak életéből. 

A vizslám ott szaladgált előttem a nyomokat szaglászva, 
mig én egyenesen a nádas felé tartottam, a melyben ilyenkor 
meghúzódik a róka, a nyul, sőt a szigorú télben a farkas is. 
Sajátságos képet nyújt ilyenkor ez az ősmocsár. A nádas 
befelé mindinkább sűrűsödik, a széleken pedig hepehupás hó 
tölti ki a közt, a melyben lépten-nyomon találkozhatunk róka-
ós nyulnyomokkal. Mikor a nádas széléhez értem, egy-két 
kánya röppent fel előttem nagy károgással, aztán nem messze 
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újra leszálltak. A hó eközben mind sűrűbben kezdett esni* 
majd szél is kerekedett fel, a mely szemembe csapkodta a 
szúrós havat, ugy hogy csak nagy nehezen haladhattam előre 
az amúgy is vastag hórétegben. Egyszerre csak elkezd csa-
holni a vizslám, aztán nekiiramodik, tördeli a nádat s a követ-
kező perczben kibukkan a nádból a felvert róka, a melyet 
egymásután két lövés fogad. Az visszafordul, de az ott hagyott 
szőr bizonyitotta, hogy lövésem talált. Vizslám nemsokára utói-
érte, mert hallatszott, a mint viaskodtak s olykor a kutya fáj-
dalmasan vonitott, mikor a rókának sikerült beleharapnia. 
Elkezdtem futni arra, a merre a hangokat hallottam, de egy-
szerre megroppant a jég a lábam alatt s én hónaljig a jég-
hideg vizbe estem. Ijedtemben mozdulni sem mertem, tudva, 
hogy itt-ott öles viz van és ha egyszer a jég alá merülök, hát 
onnan soha fel nem jövök többé. A jéghideg viz lassan átszi-
várgott a ruhámon, majd olyasfélét éreztem, mintha ezer és 
ezer tűvel szurkálták volna a bőrömet, a mely érzés lassan 
tompa fájdalomba ment át. Összeszedtem minden erőmet, hogy 
valahogy kimászhassak, de a jég újra roppant egyet és most 
már egész nyakig merültem alá. Beláttam, hogy ha még egyet 
mozdulok, hát végkép lemerülök; tehát széjjel tettem a kar-
jaimat s vizslámat szólítottam, de az nem jött elő. Aztán érez-
tem még, hogy a karjaim lassan elzsibbadnak, majd valami 
melegség ömlött át testemen. Még egy ideig láttam, a mint 
sűrűn hullott a hó, de többre már nem emlékszem. 

* * 

Eközben lassan beesteledett s az amúgy is rövid doczem-
beri nap csakhamar letűnt a láthatárról s mind sötétebb kez-
dett lenni. Megígértem otthon, hogy nem maradok el sokáig s 
szülőim már aggódni kezdtek, mikor egyszerre csak beállított 
a konyhába a vizsla, melyet a meglőtt róka össze-vissza harap-
dált. Ott aztán elkezdte a sebét nyaldosni, majd leült egy 
sarokba s keservesen nyöszörgött. Apám megijedt, azonnal lóra 
ült, előhívta a béresekot, lámpákat adott nekik, aztán koresé-
semre indultak. A hó azonban oly sűrűen esett most is, hogy 
alig lehetett ellátni öt lépésig. Az emberek elszéledtek erre 
arra, többen a nevemet kiáltották, de arra bizony nem jött 
felelet. 

Az alatt pedig, a mig az egész ház az én keresésemre 
indult, a mi Bandink is elment a testvéreim után s mintha 
tudta volna, hogy engem még ma meg kell keríteni, addig" 
szaladgált, a mig ráakadt a nyomomra, a melyet nem is vesz-
tett el maga elől többé. Mialatt az emberek hasztalanul keres-
tek, addig a Bandi engem már ki is emelt a vízből, de hogy 
ezt miképen tette, azt bizony el nem mondhatom, minthogy 
azt magam sem láttam. 
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Senki már gondolni sem mert arra, hogy ebben a ziva-
taros időben előkerüljek valahonnan, a mikor egyszerre hangos 
csaholás hallatszott s nemsokára apám előtt terem Bandi. Ott 
aztán valami különös hangon esahintott egyet, ma jd előre 
szaladt, többször visszanézett apámra s oly gyorsan vágtatott, 
hogy lovon is alig lehetett őt követni. Mire az emberek a 
nádashoz értek, már ott találtak kifektetve a friss hóra, a 
melyen meglátszott, hogy honnan vonszolt oda Bandi. A fiatal, 
erős test sokat kibir, s az egész dolognak — a mely pedig 
olyan könnyen válhatott volna katastrophává — nem lett más 
következménye, mint egy erősebb mérvű meghűlés. Mikor a 
hosszas dörzsölés után nagy nehezen feleszméltem, magam előtt 
láttam Bandit, a mint nagy okos szemeit rám függesztette, 
j iztán oda ült mellém a hóra' és elkezdé nyalni a kezeimet. 
Énnekem pedig az jutott eszembe, hogy ez az állat tízszeresen 
megszolgálta azt, a mit vele tettek. Mikor azt a félig élő, félig 
döglött kis kutyakölyket felvették az út széléről, egy ember-
életet is vettek fel vele. 

Beküldete t t hozzánk. A ló szerkezete, belső szervei. Robiesek Zsigmond 
kiadása. Budapes t , I I . átdolgozott kiadás, á ra 2 f r t . A ló t e rmésze t ra jza 
kitűnő módon van ezen mü által ismertetve, amennyiben a szöveg között 
nyomatott több ábrán kivül a könyv végéhez színezett ins t rukt iv öt kép 
van csatolva. Ezek egymást födik, egymást t a k a r j á k ; egy és ugyanazon 
lónak külső és belső részeit szemléleti úton mu ta t j ák be. Az első képen 
a l ó t e s t é t összes részeivel lá t juk , ha ezen képet felemeljük, á t fo rga t juk , 
a lónak c s o n t v á z á t szemléljük a baloldalon, a jobboldalon a v é r k e -
r i n g é s t , a pirosra festet t a r té r iákat és a kék vénákat t anu lmányoz-
hat juk. H a ezen harmadik képet megint á t forga t juk , az i z m o k képét a 
jobb, és a b e l s ő s z e r v e k képét a ba lo lda lán kap juk . Az utóbbi kép 
kitűnő ins t rukt iv módon ad ja a tes t üregeit a benne fekvő szervekkel •, az 
egyes szervek felemelhetők és a mögötte fekvőket p i l l an t juk meg, igy ha a 
tüdőt ezer meg ezer ágazata ival lá t juk . Épp igy a rekeszizmot, a lép, a sige-
reket, a vesét fel lehet emelni, látni lehet mi fekszik előtte, mögötte s tb. 
I 'yen tanulságos és szemléltető képet még eddig nem lá t tunk, és e szerint 
a legmelegebben a j án lha t juk mind azoknak, kik lovakkal fog la lkoznak ; a 
'óvásoknak, a t iszteknek, a leendő és a kész állatorvosoknak, a gazdáknak 

lókedvelöknek. 

Irodalom. 




