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Országos Ifjúsági Madárvédő Liga.

Felhívás és kérelem az elemi iskolák tisztelt 
tanítóihoz és tanítónőihez.

Önök előtt ma már nem szükséges hosszasabban 
bizonyítgatni azt a nagy jelentőséget, melyet a mező- 
és erdőgazdaságra nézve a hasznos madarak védelme 
képvisel.

Ennek a jelentőségnek felismerését hatalmasan 
előmozdította gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ur őnagyméltóságának korszakos rende- 
lete, melylyel a „Madarak és Fák Napjá“-nak évenként 
való megünneplését az ország valamennyi elemi isko
lájában rendszeresítette.

Ennek az iskolai ünnepélynek létesítése hazánk
ban csakhamar élénk visszhangot keltett mindenfelé és 
a magyar tanítók, akik minden szép és magasztos esz
mének az ifjúság nemesbítésére czélozó intézkedésnek

mindenkor lelkes ápolói, a madarak védelmének ügyét 
is lelkes buzgalommal felkarolták.

Nyilvánult ez abban, hogy a „Madarak és Fák 
Napjá“-t mindig több és több iskolában a szép intéz
ményhez méltó módon megünneplik, hogy nyilvános 
előadásokban a felnőtteket is a madárvédelem ügyének 
megnyerni igyekeznek, hogy mindig több és több munka 
jelent meg, mely a madarak védelmét tárgyalja és nyil
vánul végre abban is, hogy legújabban az a törekvés 
merült fel, hogy az elemi iskolák tanulóinak körében 
mozgalom indittassék oly irányban, hogy az ország 
összes tanuló ifjúsága mintegy a madarak védelmére 
hivatott nagy sereggé szerveztessék.

Ez a mozgalom az ország különböző részeiben 
azzal a jelszóval indult meg, hogy az ország egész ifjú
sága a madárvédelem érdekében egy Országos Ifjúsági 
Madárvédő Liga kötelékében egyesittessék.

Az Országos Állatvédő Egyesület egyrészt azért, 
hogy ez a mozgalom egy már rendelkezésre álló köz
pontból irányittassék, másrészt azért, hogy a liga szer-
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vezése ügyében hozzá érkezett kérdéseknek és kérések
nek megfelelhessen, de leginkább azért, hogy ennek az 
üdvös és szép reményekre jogosító mozgalomnak minél 
gyorsabb és teljesebb, az egész országra kiterjedő sikert 
biztosítson:

elhatározta, hogy az Országos Ifjúsági Madárvédő 
Ligát lehetőleg az ország minden elemi iskolájában az 
Önök szives segítségével bevezetni igyekszik.

Az O .  Á. V. E. ennek a czélnak elérése érdeké
ben kifejtendő tevékenységét, valamint a liga szerve
zését is a lehető legegyszerűbb, tehát legkönnyebben 
megvalósitható alakban tervezi.

Az O. I. M. L. nem képezne alapszapályokon 
nyugvó akár országos, akár vidéki egyesületeket, nem 
ismerne tisztikart, pénztárt és üléseket, hanem tisztán 
oly módon létesülne, hogy a gyermekek, kiket tanítóik 
az állatok iránt való szeretetnek erkölcsi súlyáról, az 
állatok kínzásával járó kegyetlenkedés gyűlöletességéről, 
a madarak ethikai jelentőségéről és közgazdasági érté
kéről, azok kímélésének és megvédésének szükségéről 
oktatásaik folyamán meggyőzték és előkészítették, egy
szerű fogadalmat tegyenek arra nézve, hogy az állatok, 
kiváltképpen pedig a madarak védőivé szegődnek.

Az O. Á. V. E. ebből a czélból a mellékelt min
tához hasonló szövegű és alakú nyomtatványt készítette 
és tartja készletben avégből, hogy azokat minden tan
ügyi hatóságnak, tanítótestületnek, igazgatónak vagy 
tanítónak egyszerű megkeresésére a kívánt mennyiség
ben dij nélkül megküldje.

Ez a nyomtatvány egy megfelelő ünnepélyességgel 
rendezendő alkalommal a tanulóknak felolvastatván és 
megmagyaráztatván, annak egyik lapját (.4) a tanuló a 
fogadalom elmondása után aláírja s az igy aláirt lapo
kat a tanitók az iskolában őrizet alá veszik.

A nyomtatvány másik lapja (B), mely névre szól, 
igazolványt képez az illető tanuló számára arra nézve, 
hogy a liga tagjai közé soroztatott.

A madárvédő liga eszméjével úgyszólván egyidő- 
ben felmerült az az eszme is, hogy a liga tagjai ország
szerte ugyanazon egy jelvénynyel látassanak el, hogy 
azt összetartozandóságuk jeléül viselhessék.

Ily jelvények máris kaphatók Brust Béla műtermé
ben (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 23.) százanként 
tíz koronával, ami darabonként tíz fillér árnak felel meg. 
Mivel azonban a nevezett ezég, ha száz darabnál keve
sebb rendeltetik, a jelvényeket darabonként tizenkettő 
(12) fillérrel számítja, ajánlatos, hogy annyi megrende
lés gyüjtessék és eszközöltessék egyszerre, hogy a 
megrendelt jelvények száma száznál kevesebb ne legyen.

A tisztelt tanitók és tanítónők a helyi viszonyok 
mérlegelése nyomán fogják majd eldönteni azt a kér
dést, vájjon általában igényelhető-e a gyermekektől, ille
tőleg azok szülőitől a jelvények költségével járó áldozat 
vagy hogy ez kivált a szegényebb tanulók érdekében 
más forrásokból pótolható-e. Ugyancsak a tanitók és 
tanítónők szintén saját ügykörükben és a paedagogiai 
szempontok, illetőleg az egész madárvédelmi akczió 
sikere szempontjából fogják mérlegelni azt is, vájjon az 
Országos Ifjúsági Madárvédő Ligához való csatlakozás, 
illetőleg a fogadalmak átvétele és a tagsági jegyek 
kiállítása alkalmával egyidőben a liga jelvényei is kiosz
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tásra kerüljenek-e, vagy pedig a jelvények kiosztása egy 
külön ünnepélyes alkalomra tartassák fenn.

Az O .  I. M. L. alakítására irányuló mozgalomnak 
és az O. Á. V. E. jelen felhívásának czélja és lényege 
az, hogy a tanuló ifjúságnak minél nagyobb része 
és minél előbb sorakozzék az állat-, illetőleg, madár
barátok és védők országos kötelékéhez. És azért Önöket, 
a tisztelt tanítókat és tanítónőket arra kérjük, hogy fel
hívásunkat szives • figyelműkre méltassák és a liga meg
alakításához szükséges és általunk dij nélkül és posta- 
dijmentesen szállított nyomtatványokat a tanulók szá
mának megfelelő mennyiségben minél előbb megren
deljék. Csak azt jegyezzük meg, hogy munka és posta- 
költség kímélés szempontjából kívánatos, hogy minél 
több megrendelés történjék egyszerre és egy czimre.

Ezek után a legszebb reményekkel bizzuk tisztelt 
tanítóink és tanítónőink hazafias érzületére az O .  I. M. 
L. ügyét és kérjük, hogy ebben az irányban is, egye
sületünk tevékenységét hathatósan támogatni szíves
kedjenek.

Az Országos Állatvédő Egyesület nevében:

Máday Izidor 
elnök.

Grimm Gusztáv Hansler Károly
alelnök. h. titkár.

Nyomtatvány-minta.

A) lap.

ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET.

Alulírott, mint az

Országos Ifjúsági Madárvédő Liga

tagja, komolyan megfogadom :
hogy a madarakat, kiváltképpen pedig a törvényesen védett 

hasznos madarakat mindig kímélem és megbecsülöm, azokat sem 
puskával, sem parittyával, sem hálóval, sem lépvesszővel, sem 
semmiféle más eszközzel nem üldözöm és nem bántalmazom,

hogy ezeknek a madaraknak sem fészkeit, sem tojásait el 
nem szedem és el nem pusztítom,

hogy mindenfajta háziállattal, lóval, csikóval, tehénnel, bor
júval, birkával, báránnyal, disznóval, malaccal, apró baromfival stb. 
kíméletesen és szeretettel bánok,

hogy kutyát, macskát, békát, gyíkot, bogarat, sem semmi
féle más állatot nem bántalmazok, nem kínozok és nem üldözök, 

hogy ezeket nemcsak magam vallom és követem, hanem 
minden gyermektársamat, kit madárfészek-romboláson vagy állat
kínzáson rajtakapok, lehetőleg visszatartom kegyetlen és oktalan 
szándékától és rajta leszek, hogy belőle is állatvédő pajtást faragjak.

Kelt........................................... 19 ...............................hó n

aláírás.
B) lap.

Az Országos Ifjúsági Madárvédő Liga

tagjául

................................................. a .................................... i ...................................

iskola tanulója jelentkezett és bejegyeztetett.

Az Országos Állatvédő Egyesület.

(a B) lap hátsó oldalán az A) lapon foglalt fogadalom 
szövege van ismételve a célból, hogy a liga tagjának mintegy 
emlékeztetőül szolgáljon.)
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Jelentés

az Országos Állatvédő Egyesület által a „Madarak 

és Fák napja" tárgyában kiirt irodalmi pályázat 

eredményéről.

Az Országos Állatvédő Egyesület a „Madarak és 
Fák napjá“-nak meghonositására hivatott néptanítók 
feladatát könnyíteni óhajtván, nyílt pályázatot irt ki 
múlt év október hóban oly munkák írására, melyek a 
„Madarak és Fák nap jáénak  miként megtartására nézve 
adandó rövid utmutatás mellett egy mintaelőadást is 
tartalmazzanak. Kitüzetett egy 150 koronás, egy 100 
koronás és két 50 koronás díj.

A deczember 31-éré kitűzött határidőig 33 pálya
munka érkezett be, melyek a pályázati hirdetmény 
értelmében bírálat végett madárvédelmi szakszempont
ból a Magyar Ornithologiai Központnak, tanügyi szem
pontból pedig a Budapesti (hivatalos) Tanitó Testület
nek adattak ki.

A felkért bírálók jelentései beérkezvén, azok ered
ménye a következőkben foglalható össze :

A tanügyi bírálat az összes pályaművek ismerte
tése mellett ötöt jelölt ki, mint kiválóbbat, de azok közül 
egyiket sem emelte ki a többi fölé, hanem mind az 
ötöt egyformán 50—50 koronával javasolta dijaztatni. 
A Magyar Ornithologiai Központ az előzetes paedagogiai 
bírálat által kijelölt öt munkát szakszempontból tüzetes 
bírálat alá vette, ismertette és minősítette, de nem nyi
latkozott az öt pályamű fokozatos díjazása iránt.

Mivel a bírálók e szerint egy pályaművet sem 
emeltek határozottan a többi fölé, a választmány az 
egyesület elnökségének indokolt javaslata alapján a pálya
műveknek a bírálatokban foglalt minősítését egybevetve 
úgy határozott, hogy az összesen rendelkezésre álló 350 
korona dijakból K. Nagy Sándor és Vaday József 
munkálatait 100 — 100 korona, Aubonne B., Fehér Jenő 
és Hirsch József munkáit pedig egyenként 50 korona 
jutalomdijban részesíti.

Ezeket az Országos Állatvédő Egyesület azzal 
hozza köztudomásra, hogy a fent nevezett szerzőkkel 
az őket illető bírálatok teljes szövege közöltetni fog 
abból a czélból, hogy a bírálók által kívánt kiegészíté
seket, illetőleg módosításokat megtehessék.

A nem díjazott munkák szerzőinek kézirataik 
visszaküldetnek.

A díjazott öt munkát az Országos Állatvédő Egye
sület egy kötetbe egyesítve kinyomatja és a pályázat 
czéljához képest a néptanítóknak rendelkezésére fogja 
bocsátani.

Az Országos Állatvédő Egyesület ezúton is meleg 
köszönetét fejezi ki a Magyar Ornithologiai Központnak 
és a Budapesti (hivatalos) Tanitó Testületnek a szives 
készséggel elvállalt bírálattal járó nagy és fárasztó 
munkálkodásért.

Budapest, 1907 augusztus hó.

Országos Állatvédő Egyesület.

Alaptalan vádak.

Az idén egyes soproni kertekben és erdőrészekben 
is igen sok hernyó volt a fákon. Azt mondják, hogy 
voltak személyek, akik ezért az állatvédő egyesületet 
vádolták, mert eteti a madarakat.

Egy jó oldala van ezen alaptalan vádnak, mert 
kiviláglik ebből az, hogy az illetők legalább már elhi
szik azt, hogy szükségünk van a madarakra.

Miután nem tudjuk, hogy kik a vádlók, és ezek 
nehezen tagjai az egyesületünknek, a mi feladatunk 
pedig a közönséget felvilágosítani, a következő kérdé
seket kell, azokhoz intéznem :

1. Ők maguk a vádlók etették-e a madarakat 
kertjükben, ha t. i. van kertjük és odaszoktatták-e igy 
azokat. Nyujtottak-e nekik fészkelő alkalmakat?

Ott, ahol a madarak télen okszerűen etetve lettek, 
aránylag kevés volt a hernyó és ezt is rövid idő alatt 
elpusztították az odaszoktatott madarak, úgy hogy a 
hernyók ott tulajdonképen kárt nem is tehettek. Sajnos 
is volna, ha egyáltalában nem volna rovar, mert akkor 
éhen halnának az ezekkel élő madarak.

Meg kell jegyeznem, hogy a verebek is nagyon 
sok hernyót pusztítottak el, de azért ne engedjék meg, 
hogy a verebek elszaporodjanak, mert kiszorítják, elűzik 
a náluk sokkal hasznosabb más madarakat.

2. Tudják-e, hogy mi mikor etetjük a madarakat; 
mikor kell ezeket etetni, hogy el ne pusztuljanak ? Mi 
erre vonatkozó felvilágosító röpiratokkal és könyvekkel 
úgyszólván elárasztottuk már egész Sopronmegyét; 
minden tag is megkapta ezeket. Áki a papírkosárba 
dobta, az viselje a következményeket.

Ha ólmos eső alkalmával, tartós havazáskor, zuz- 
marás időben nem etetjük a madarakat, ezek legnagyobb 
része, különösen pedig a cinkék, egy-két nap alatt el
pusztulnak.

(Olvassák Chernel István legujabbi munkáját is : 
,,Az okszerű madárvédelem eszközei". Kapható az orszá
gos állatvédő egyesületnél, Budapesten. Ára 30 fillér.)

3. Mért fogják el vagy engedik elfogni a mada
rakat, igy a kertekben ősszel és télen a rovarok petéit 
pusztítani akaró cinkéket is ?

4. Mért pusztítják a madarak fészkeit, tojásait és 
fiókáit, ahol csak találnak egyet és mért tűrik mindezt 
azok, akik látják? Persze, az az egynéhány megmaradt 
madárka, amely számtalan üldözője közepeit, ide szá
mítva azt a sok, a kertekben kóborló macskát is, sze
rencsésen elkerülte a vesztét, az azután nyeljen el egy
szerre milliárd és milliárd hernyót valamennyi kertben.

Múlt télen két rendkívül hideg nap is volt, amelyen 
nagyon sok madár pusztult el.

A vándormadarainkat télen fenyegető veszélyeket, 
amelyeknek évenként milliók esnek áldozatul, nem aka
rom újból felsorolni, nehezen csalódom azonban, ha 
azt állitom, hogy azon madarak száma sem sokkal cse
kélyebb, amelyek évenként nálunk és a többi nem dél
európai országokban lesznek különféle módon elpusz
títva és elfogva, különösen ha a kirabolt fészkekben volt 
tojásokat is számítjuk.

A szülők dolga, akárkik legyenek ezek, hogy eré
lyesen megtiltsák gyermekeiknek a madarak és ezek 
fészkeinek pusztítását és a madarak elfogását, büntes-
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sék meg szigorúan, ha ezen tilalmuk ellen vétenek. A 
tanitó vagy az állatvédő egyesület nem mindenható, 
nem lehet mindenütt jelen és ép oly kevéssé a hatóság 
részéről felállított őr.

Nem kellene megengedni, hogy gyermekek fel
ügyelet nélkül az erdőben vagy más helyeken, ahol 
madarak fészkelnek, járkáljanak; mert az ilyen csavar
gók pusztítják a madarakat és ezeknek fészkeit.

A fentihez hasonló, alaptalan vád a következő is:
A múlt télen Sopron város egyik lejtős helyén 

elesett egy szegény, elcsigázott ló, úgy hogy eltörött az 
egyik lába. Rendőr és valószínűleg az állatvédő egye
sületünknek valamelyik erélyes tagja sem volt ott akkor 
jelen; igy megtörtént, hogy a kocsis a szerencsétlen 
lóval még tovább is durván bánt.

Akkor egy valaki azt mondotta : „Daczára annak, 
hogy van rendőrség és állatvédő egyesület, mégis meg
történhet az ilyesmi." Ez a valaki azonban sajnálja az 
évi két korona állatvédő egyesületi tagsági dijat.

Mi különben feljelentettük annak idején ezt az 
esetet is az illetékes hatóságnál.

Üdvösebb volna az állatvédő egyesületeket jobban 
pártolni; a haszon a közönségé.

Sopron, 1907. julius hóban.
Krump M., I. titkár.

A bécsi (V III.) nemzetközi gazdasági 

kongresszus.
A május hó végén tartott gazdasági kongresszus 

alkalmával a madárvédelem kérdése is kiváló szak- 
tekintélyek részvételével beható tárgyalás anyagát ké
pezte. Amennyire folyóiratunk szűk tere megengedi, a 
következőkben foglaljuk össze az idevágó tárgyalások 
fontosabb mozzanatait.

A madárvédelemnek a növényvilág megóvásának 
szempontjából való nemzetközi jelentősége a kongresszus 
programmjának egyik előzetesen kitűzött pontját képezte, 
mely tárgyhoz hozzászólásra több előadó jelentkezett. 
És pedig dr. G. Rörig, a berlini biologiai intézet igaz
gatója és dr. v. Holland főtörvényszéki tanácsos, a 
bécsi állatvédő egyesület érdemes elnöke. Rörig felette 
érdekes adatokkal mutatta ki a rovarevő madarak 
hasznosságát és tüzetesen indokolván azok nemzetközi 
védelmének szükséges voltát, egy határozati javaslatot 
terjesztett elő, melynek értelmében a kongresszus ki
mondta, miszerint kívánatos, hogy minden állam nyújt
son módot arra, hogy a madarak tanulmányozása és 
életviszonyaiknak kutatása előmozditassék és hogy e 
munkálatok eredményei népies és érthető alakban közzé- 
tétessenek.

Dr. Holland referátumának tárgyát a madaraknak 
az a fajta üldözése és fogdosása képezte, amely az 
úgynevezett madárkedvelők érdekében a szobafogság
ban tartott madarakkal való kereskedés és fogdosás 
utján a madárvilág egy állandó és még mindig tűrt 
veszedelmének minősíthető.

Az előadó kiemeli, hogy a madárvédelemnek igen 
fontos ethikai jelentősége van, amennyiben a természet 
megismeréséhez, megbecsüléséhez és szeretetéhez vezet.

Ebből az ethikai szempontból a madarak védelmét 
nem kellene tisztán a hasznosaknak ismert fajtákra 
korlátozni. Annál kevésbbé, mivel kiváló tudósok és szak
férfiak már elég bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, 
hogy absolute káros madárfajtáról beszélni alig lehet.

A mező- és erdőgazdaság szempontjából haszno
saknak ismert madarak tekintetében előadó konstatálja, 
hogy azok számának csökkenése állandóan észlelhető.

E madarak kevesbedésének azon okai iránt, me
lyek a déli államokban űzött tömeges üldözés, a haladó 
kultura által elvont természetes fészkelőhelyek során 
idéztetnek elő, nincsen véleménykülönbség. A véle
mények egyeznek az iránt is, hogy az emlitett bajok 
ellen a madarak pusztítását megszüntető nemzetközi 
egyezményekkel, a fészkelőhelyeknek és alkalmaknak 
mesterséges pótlásával, a madarak téli etetésével stb. 
lehet eredménynyel megküzdeni.

Ellenben még mindig véleménykülönbség létezik 
az iránt, hogy mennyiben károsítja a madárkedvelők 
érdekében űzött madárfogás és kereskedés, hasznos 
madaraink védelmének érdekét. A kérdés a körül forog, 
vájjon hasznosnak ismert madarainknak fogása csak a 
költés idejére nézve tiltassék el, vagy pedig a tilalom 
általános és feltétlen legyen-e.

Az előadó a hasznos madarak fogásának feltétlen 
tilalmát kívánja és felhozza, hogy a részben nem lehet 
kétség, hogy hasznos madaraknak elfogása minden 
körülmények között a földmivelés érdekeit sérti. Ha 
tehát a madárkedvelők szempontjából mégis akadnak a 
madárfogásnak pártolói, akkor ennek a kivételnek és a 
mellette felhozott indokoknak kell ellene dolgoznunk.

Előadó megengedi, hogy kiváló tudósok, orni
thologiai szaktekintélyek a madárkedvelők mellé állottak 
ethikai szempontból és védelmükbe fogadták a mada
rak kalitkában tartását; de feltételezi, hogy pl. oly 
férfiak, mint Brehm, Liebe, Gloger stb. ezt csak abban 
a feltevésben tehették, hogy szakértő egyén szakszerű 
módon ápolja és tartja a madarat.” Tényleg azonban 
úgy áll a dolog, hogy semmiféle állat sincs annyira 
kiragadva természetes életviszonyaiból, mint a fogság
ban tartott madár, mely csakis természetes szabadsá
gában tanulmányozható és csak rendes környezetében 
nyújtja a kívánt ethikai hatás anyagát. A természet 
iránt való szeretet ébresztésének fogalmával és érdeké
vel homlokegyenest ellenkezik az a kegyetlenség, 
melylyel a levegő és világosság éltető eleméből a ma
darat sötét szobába, szűk kalitkába zárjuk és azok a 
nem kevésbbé kíméletlen, sőt kegyetlen módok és esz
közök, melyekkel a madarakat tömegesen fogdossák. 
A természet és a madarak iránt való szeretetnek az 
felelne meg, ha a madarat künn a szabadban meg
figyelnék és tanulmányoznók; nem pedig az, hogy 
üldözzük és a madárfogók és kereskedők által üldöz- 
tetjük azért, hogy azokat élethossziglan bebörtönözzük. 
A madarak kalitkában tartása egy ferde és sajnos 
nagyon elterjedt megszokás, mely megteremtette a ma- 
dárfogdosás iparát és a madárkereskedést, melyek ma 
már súlyos visszaélést képeznek mind ethikai, mind 
pedig közgazdasági szempontból.

A madárkedvelők érdekében összefogdosott és igy 
elpusztitottaknak mondható madarak száma jóval jelen
tékenyebb, mint amilyennek azt a madárkedvelők és
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madárkereskedők feltüntetni szeretnék. A szaklapokban 
halomszámra kínálják a csapdák, hálók és egyéb 
eszközök fajtáit és tömegesen a madarakat, legkedve
sebb énekeseink százát 25— 100 koronájával. A for
galom mérvéről fogalmat nyújthat pl. az az adat, hogy 
nemrégiben a „Tier Börse“ cimü lapban egyetlenegy 
hamburgi madárkereskedő 60000 éneklőmadarat ke
resett. Es mennyi madár pusztul el a fogóeszközökben, 
szállítás közben és az értelmetlen tartás következtében. 
Állítólag száz befogott éneklőmadár közül már csak öt 
marad meg, mely tényleg eladásra kerül. Ide járul még, 
hogy a madárkereskedők csak a hímeket keresik és az 
enyves vesszőkhöz ragadt nőstényeket eldobálják, úgy 
hogy ezek is tömegesen elpusztulnak. De elpusztulnak 
a fiókák ezrei is, melyek az őket tápláló szülőket 
vesztik el.

Holland dr. figyelemmel arra a komoly érdekre, 
hogy a megfogyott hasznos madarak ma már minden
képpen megóvandók és megvédendők, a madarak fo
gását minden körülmények között és minden időben 
feltétlenül és törvényileg eltiltatni óhajtja.

Ennek a radikális madárvédelemnek megfelelő 
intézkedések léteznek Steiermarkban, Kárntenben és 
Galicziában, továbbá Magyarországban és Észak-Amerika 
néhány államában.

Dr. Holland magasztaló szavakkal emeli ki Da
rányi Ignácz magyar földmivelésügyi miniszternek a 
hasznos madarak védelme tekintetében való érdemeit 
és Hermán Ottó és társainak munkálatait, melyek az 
Európában példakép szolgáló intézkedéseknek alapját 
képezték. Nemzetközi érdekből is szükséges, hogy a 
madarak védelmére irányuló törvényes intézkedések 
minden állam területére nézve azonosak és egységesek 
legyenek.

Dr. Holland előadó végre egy határozati javaslatot 
terjesztett elő, melynek értelmében a kongresszus ki
mondaná, miszerint szükségesnek tartja, hogy az összes 
államok a hasznos madarak fogását és az azokkal való 
kereskedést egyes kivételes, a tudomány érdeke által 
indokolt esetektől eltekintve, feltétlenül tilalmazzák.

Dr. Holland előadása és határozati javaslata tár
gyában megindult beható vita folyamán felszólaltak: 
Findeis G., a bécsi állatkereskedők szövetkezetének 
elnöke, aki elfogult és személyeskedő modorban a ha
tározati javaslat ellen nyilatkozott; hasonló húrokat 
pengetett Schumann Adolf, egy állatkereskedő ezég alkal
mazottja. Dr. Rörig nem pártolta a határozati javaslat 
„radikális" irányát és csak a tömeges madárfogás tilal- 
mazását vélte kimondandónak. Berlepsch János báró, 
a nálunk is országszerte ismeretes nagytekintélyű szak
férfiú a határozati javaslat mellett szólalt fel és csakis 
a saját birtokon tanulmányozás céljából fogott madarakra 
nézve engedett kivételt, valamint a helyi viszonyok 
szerint károsnak ismert madarak elszaporodása esetei
ben. A javaslat mellett szóltak továbbá dr. Eckstein 
R. erdészeti akadémiai tanár és dr. Ritzema-Boos J. 
Dr. Holland előadó zárszavai után az ő közgazdaságilag 
indokolt és állatvédelmi tekintetben értékes határozati 
javaslata szavazás alá került és hat szavazat ellenében, 
tehát óriási többséggel a kongresszus által elfogadtatott.

Felemlitendő még, hogy báró Berlepsch János a 
kongresszus folyamán szintén egy nagy érdekkel hall

gatott és élénk tetszéssel fogadott előadást tartott, a 
gyakorlati madárvédelemről kiváló figyelemmel a fész
kelőhelyek és alkalmak mesterséges utón való pót
lására.

Midőn majd a kongresszus tárgyalásairól szóló 
jelentések közzététetnek, alkalmilag visszatérünk az 
érdekesebb momentumokra. — y  i —

A z  Országos Állatvédő Egyesület
választmánya 1907. évi augusztus hó 14-ikén ülést 
tartott, melyen az elnökség jelentést tett a „Madarak 
és Fák napja" tárgyában kiirt irodalmi pályázat
ról, a birálatokról és javaslatot tett a díjazandó pálya
munkák iránt. A választmány az elnökség javaslatát 
elfogadván, a pályázat végleges eredményéről szóló 
jelentés lapunk jelen számában közzé tétetik, mely 
jelentés közzétételére a pályázati feltételek értelmében 
a „Néptanitók Lapja" is fel fog kéretni.

Ugyanebben az ülésben az elnökség előadta az 
elemi iskolák ifjúsága körében szervezendő Országos 
Ifjúsági Madárvédő Liga érdekében tervezett kezdemé
nyezésre vonatkozó első lépéseket. A választmány eze
ket is jóváhagyó tudomásul vevén, az elemi iskolák 
tanítóihoz és tanítónőihez intézett felhívás szintén a 
jelen számban tétetik közzé.

A választmányi ülésről szóló tüzetes jelentés az 
idő rövidsége miatt az „Állatvédelem" legközelebb 
számában fog megjelenni.

A „Madarak és Fák napja".
A so p ro n i  róm. kath. elemi fiú- és leányiskolákban május 

hó 16-án tartották meg az ünnepélyt. Délután 2 órakor kivonult 
mindkét iskola ifjúsága a belvárosi iskolából, nemzeti zászlók 
elővitele mellett, a tanitók kíséretében a „Váris“ erdőbe, a Muck 
Endre tiszteletére felállított madáretető házhoz, ahol Wachtel 
Frigyes tanító ismertette a gyermekek felfogásához mért előadás
ban a nálunk fészkelő madarak életmódját, hasznát, úgyszintén 
védelmük és szaporodásuk legczélszerübb módozatait. Rámuta
tott arra, hogy a madarak védelme csak akkor lesz teljessé, ha 
nemcsak a madarakat, hanem azok lakóhelyét: a cserjét és fát 
is védjük és ápoljuk. Végre lelkes szavakkal felszólította a gyer
mekeket, hogy madarat, fát sohase bántsanak, hanem inkább 
védjék azokat mindenkor. Az összes ifjúság elénekelte azután a 
„Hymnus“-t, egyes osztályok pedig külön-külön hazafias és olyan 
énekeket, melyek a madár, a fa, az erdő és a természet szépségét 
és hasznát dicsőítik. Ezzel és a gyermekek játékával bevégződött 
a „Madarak és fák napja", amely egész lefolyásával szemlátomást 
léleknemesitő hatással volt a tanuló ifjúságra. Krump Miklós.

IRODALOM-
Az Országos Állatvédő Egyesület huszonötévi műkö

dése és az állatvédelmi törekvések Magyarországban. Az
Orsz. Állatvédő Egyesület fennállásának huszonötödik 
évfordulója alkalmából ir ta : Máday Izidor. Budapest, 
Grimm Gusztáv bizománya. 1907. Ára egy korona. 

E nagyérdekü könyv czime elmondja ennek egész
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tartalmát. És hogy ez a könyv nagyon becses adatokat 
foglal m agában: kezesség erre a szerző ismert neve, 
szakértelme és ügybuzgalma.

Az oly sok elismerésre méltó, a közgazdaságra 
nagy befolyással biró, haszonnal munkálkodó O. Á. V. E. 
ez évben tölti be működésének 25 -ik évét. Ezt az alkal
mat használta fel a földmivelésügyi minisztériumnak 
egyik legkiválóbb oszlopa, a most már nyugalomba 
vonult, de a közgazdasági irodalom terén még nagyobb 
tevékenységet kifejtő Máday Izidor miniszteri tanácsos. 
És nagy szorgalommal, lelkiismeretes pontossággal, szép 
tiszta magyaros nyelven és vonzó előadásban megírta 
az O. Á. V. E-nek  huszonötéves történetét, vagy 
talán nem is történetét, hanem huszonötéves küzdelmét 
a humanitás és a közgazdaság érdekében.

Mert valóságos küzdelem volt az, a humanitás 
küzdelme az elfogultság, az előítéletek ellen, kitéve magát 
a gúnynak, a sértő hangnak, a kicsinylésnek.

Bizonyságot tesz erről maga ez a könyv. Aki 
elolvassa, látni fogja.

Az 1882. évi márczius 19-ikén alakult meg az
O. Á. V. E., habár már ezt megelőzőleg 60 évvel tör
tént az első kinyomozható érdemleges felszólítás „Az 
oktalan állatokon való kegyetlenkedés" czim alatt az 
1820-ik évi „Tudományos gyűjteményben", melyet 
későbben más felszólalások is követtek. Azután szabá
lyokat alkottak az állatvédelem egyes részleteire, sőt 
kísérletek is történtek az állatvédő egyesület megalakí
tására is (1845., 1846., 1847., 1870. években), de ezek 
alig voltak egyebek kísérleteknél, melyek csakhamar 
elmúltak minden gyakorlati eredmény nélkül, úgy hogy 
az O. Á. V. E. élete valóban csak 1882-ben kezdődik, 
Királyi Pál elnöklésével és a nagy tudományáról hires 
Hermán Ottó lelkesítő buzdítása mellett, aki főtitkára 
volt az életképesen megalakult egyletnek.

Igazán érdekes volna végigmenni a küzdelmek 
ismertetésén. De arra nem lévén alkalom, elégedjünk 
meg néhány statisztikai adattal.

Az elnöki tisztéről lemondott Királyi Pál helyébe 
1891-ben dr.Verédi Károly s ennek lemondásával 1899-ben 
Máday Izidor választatott meg.

Az alapitó tagok száma 1882-ben 19, és 1906-ban 
136, az összes tagok száma 1882-ben 568 és 1906-ban 
1859 volt.

A vagyon 1882-ben 1706 korona és 1906-ban 
67411 korona volt.

Az egyesület czéljait nagy anyagi áldozatokkal 
előmozdító egyének között kimagaslanak: Rökk Szilárd, 
gr. Andrássy Dénes és neje, báró Kemény Árpádné, Etlényi 
Lajos, Grimm Gusztáv stb.

Az egyesület irodalmilag is sokat tett az állat- 
védelmi eszmék terjesztésére. Folyóiratokat, röpiratokat 
adott ki, továbbá önálló művekül kiadta: K. Nagy Sán
d o r : „Ne bántsd az állatot", „Az ember és kutya", 
„Állatvédők törvénykönyve" czimü müveit, továbbá: 
„A latorczavölgyi pap" és „Elbeszélések az állatvilág 
köréből" czimü könyveket, Pákozdy László: „Szem
ellenzőkről" és dr. Kukuljevic József: „Magyarország 
madárvédelme" czimü könyveit. Kiadta a Gyermek-nap
tárt, mely 1898-ban „Ajándékkönyvecske" czim alatt 
23.000, 1899-ben 25.000 példányban s ezután „Gyer

meknaptár" czimen 1903-ban 17.000, 1904-ben 20.000, 
1905-ben 30.000 és 1906-ban 60.000 példányban je
lent meg.

Nagy hatása volt az O. Á. V. E.-nek a vidéki 
állatvédő egyesületek megalakítására s ennek köszön
hető, hogy most már állatvédő egyesület v a n : Kassán, 
Temesváron, Kolozsváron, Sopronban, Kőszegen, Sze
geden, Szentgotthárdon, Baján, Fiúméban, Hódmező
vásárhelyen, Petrozsényben, Faluszemesen, Krassó-Szö- 
rénytnegyében, Pécsen, Kecskeméten, Esztergomban.

Az O. Á. V. E. buzgalmának köszönhető azoknak 
a nagyszabású rendeleteknek nagyobb része, melyek 
időnkint az állatvédelem tárgyában kiadattak, amelyek 
közül ki kell emelni a „Fák és madarak napjának" az isko
lákban megünneplését elrendelő rendelet.

A legmelegebben ajánljuk ezt a becses és tartal
mas könyvet mindenki figyelmébe. K. Nagy Sándor.

Madárvédelem. I. Az állam, a társadalom és az 
egyesek madárvédelmi teendői. A madárvédelem fejlő
dése Magyarországon. 1 4 képpel. Irta: dr. Fromm Géza.
II. A madarak és fák napjának megtartása. 7 képpel. 
I r ta : dr. Fromm Géza, k. albiró Ráczkevén.

E cimek alatt a madaraknak egy valódi barátja, a 
madárvédelemnek egy lelkes szószólója két füzetet tett 
közzé, melyeket remélhetőleg rövid idő múlva egy har
madik fog követni: Madárvédelmi mintatelepek.

Az első füzet tartalmából kiemeljük a következő
ket: A madárvédelem módja, múltja és tényezői. 
A magyar állam tevékenysége. Magyar madártani köz
pont. Hasznos és káros madarak. A magyar állam és a 
társadalom tennivalói. A madárvédelem módja és esz
közei. A madárvédelem irodalma. Madárvonulási meg
figyelési minta és utmutatás.

A második füzet tartalmából a következőket emel
jük ki: Miért kell szeretnünk a fát és madarat? Hogyan 
védjük a kis madarat? A téli etetés. A madarak ellen
ségeiről. A fák haszna és védelme.

Ezek a munkák mint a szerző sajátja jelentek meg, 
áruk nincsen feljegyezve.

A nagy olvasottságról és a madárvédelem ügye 
iránt való lelkesedésről tanúságot tevő munkának érdem
leges birálatára visszatérünk akkor, mikor a teljes munka 
fekszik majd előttünk.

S Z E M L E .

Galamblődözés eltiltása. Az „Österreicher Bund dér 
Vogelfreunde"-nek tiszteletbeli elnöknője Brüll Dorottya 
és a nevezett szövetségnek elnöksége, herceg Hohenlohe 
helytartó által kieszközölték azt, hogy a cesianoi kerületi 
kapitányság a triesti vadászkörnek megtiltotta a galamb- 
lődözést Nabresinában, még pedig hivatkozva az állat- 
védelmi törvényre, mint nyilvános botrányt okozó állat
kínzást. A vadászkör ennek folytán élő galambok helyett 
úgynevezett „agyag- vagy papír-galambokra" lődöz 
most, amint ezt már régóta Németországban teszik.

Krump Miklós.
Kutyák vasúti szállítására Németországban folyó évi 

május hó 1-ével ujabb korlátozó szabályok léptek életbe. 
Ezek szerint a személyszállító kocsikba csak apró kutyák
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vihetők, melyek ölben tartatnak és ha a többi utas 
kifogást nem emel. Nagyobb kutyákat, kivált vadász
kutyákat az utasok csak kivételesen vihetik magukkal
III. osztályba, ha ez külön szakaszban történhetik. A
IV. osztályba vadászok kutyákkal be nem szállhatnak. 
Kivételesen meg van engedve, hogy vadászok kutyák
kal a podgyászkocsikban foglaljanak helyet, ha ezáltal 
az utasok (?) biztonsága veszélyeztetve nincsen. Az 
utasok által a magukkal vitt kutyák számára külön 
jegyeket kell váltani. Oly kutyák, melyek kellő bizton
ságot nyújtó tartályokban u. m. ládában, kosarakban, 
kalitkákban stb. szállíttatnak, a váltott külön jegy elle
nében a podgyászkocsiban vagy darabáru kocsiban 
helyeztetnek el. A kutyák be- és kiraktározásáról, bele
értve az átszállásokat is (kocsicsere esetében) a fel
adónak kell gondoskodni. Harmadosztályú kocsi sza
kaszok, melyekben vadászok kutyáikkal utaznak, ezek 
kiszállása után azonnal alaposan fertőtlenitendők, ha 
pedig ez meg nem történhetnék a szakaszok lezá- 
randók. — y.

Ebzárlat Frankfurtban. Erről csak azért teszünk emlí
tést, hogy kimutassuk, hogy az ebzárlatoknak az eb
tartók által olyannyira felpanaszolt mizériáiban a kül
földnek is van része és pedig jóval fokozottabb mér
tékben. Ez évi május hóban Frankfurtban egy gazdátlan 
kutyát fogtak el a Kosel-utcában, mely kutyán a veszett
ség tüneteit hivatalosan megállapították. Énnek követ
keztében a rendőrség a közel 300.000 lakossal bíró 
nagy város egész területére nézve három hónapi idő
tartamra elrendelte az ebzárlatot, melynek értelmében a 
kutyák elzárandók vagy lekötendők, az utcán pedig csak 
pórázon és minden tekintetben biztos szájkosárral ve
zethetők. —y.

Ismét a kutya, mint életmentő. Egy frankfurti napi
lapban a következő esemény olvasható: A „Nizza" nevű 
liget gyermek-játszóterén egy gyermek-csapat játszado
zott. A legdivatosabb játék volt napirenden: a köpe- 
nicki polgármester esete. A játék és vele együtt a gyer
mekek zajongása tetőpontját érte el, ami a ligetben 
járókelőket annyira megbotránkoztatta, hogy a gyermeke
ket szétkergették. A gyermekek épp akkor cipelték a 
megkötözött „polgármester“-t a vasúti átjáróhoz és ott 
a korlát egyik cölöpéhez kötözték. A járókelők közbe
lépése folytán elriasztott gyermekek szétszaladtak és a 
szegény „polgármester“-t megkötözve sorsára hagyták. 
Abban a pillanatban egy rendezővonat közeledett és a 
szegény megkötözött gyermek halálra ijedve jajgatott és 
kiáltozott. A kötelékeiben tehetetlenül vergődő gyermek
hez a legkritikusabb pillanatban egy fekete uszkár 
ugrott, amelyik rövid szimatolás után a kötelékeket 
szétharapta és a gyermeket kiszabadította. Mindez oly 
gyorsan történt, hogy az ott ténfergő embereknek alig 
volt ideje a helyzet felismerésére, annál kevésbbé a 
szükséges segély nyújtására. A derék kutya Báron állat- 
szeliditő tulajdona volt, aki éppen akkortájban az Albert 
Schuhman-szinházban szerepelt és családjával történe
tesen a ligetben sétálgatott. m. i.

A seregély mint honos madár. A berlini Humboldt- 
hainnak nevezett ligetben régibb idő óta megkisérlet- 
ték a seregélynek, mint vándormadárnak télen át való 
megmarasztását. Hir szerint a nevezett ligetben a sere
gélyek száma már mintegy százra szaporodott. A

madarak legszívesebben a játéktérül szolgáló gyepen 
időznek, nagyon szelídek és annyira otthonosan érzik 
magukat, hogy a játszó ifjúság levetett kabátjának zse
beiben, kosarakban stb. a gyermekek által magukkal 
hozott élelmiszereket kutatják és dézsmálják. m. i.

A kutyaadó Berlinben 20 márka (23 korona 56 f.) 
A város bevétele a kutyaadóból folyton növekedik. Az 
1903-ik évben a kutyaadó 625889 márkát jövedelmezett 
és a folyó évre 760000 márka bevétel van előirányozva. 
Hir szerint a város tanácsa az adót 20 márkáról 30 
márkára akarja emelni.

Postagalambok viszontagságai. A belgiumi Char- 
leroi-ból 5000 postagalambot szállítottak a franczia 
Bordeauxba, ahol julius 3-án lettek kibocsátva. Egy 
nagyméretű jégesővel járó zivatar következtében a 
galambok túlnyomó része elpusztult, nyolczvan, mely 
megmenekült visszatért Franciaországba, a rendeltetési 
helyre pedig egy sem érkezett meg.

A  lovak farkainak kurtítása ellen az állatvédő egye
sületek majdnem minden államban évek óta folytatnak 
küzdelmet. A németországi állatvédők mozgalma ebben 
az irányban újabban már némi eredményre vezetett. A 
Potsdam-i egyik újság hirdető rovatában a porosz had
ügyminisztérium lóvásárló-bizottsága többek között a 
következőket kívánja: az eladók kéretnek, hogy a lovak 
farkait túlságosan meg ne kurtítsák, nevezetesen a fark 
csigolyákat meg ne csonkítsák. — A bajor hadügy
minisztérium az állatvédő egyesületek szövetsége által 
előterjesztett kérvényre válaszképpen értesítette a szövet
séget, hogy a bajor hadseregben a lovak farkai általá
ban nem kurtittatnak meg és a katonai lovak beszer
zésére nézve fönnálló szabályok értelmében, kurtított 
farku lovak a hadsereg számára nem vásárolhatók. — 
Amerikában, az Egyesült Államokban Colorado és New- 
York államok területén lovak farkainak csonkítása tilos, 
sőt az utóbbi államban csonkított farku lovak behoza
tala is tilva van. m. i.

A szörnyeteg divat. Egy szaklapban olvassuk a 
jelzett czim alatt azt az adatot, hogy Amerikából éven
ként három millió pézsmahódbőr jön Európába, amelyek
ből úgynevezett boá-kat vagy gallérokat készítenek. 
Éppen úgy, mint a hogy a kék róka a prémvadászok 
kapzsisága folytán elpusztult és már csakis Szibériában 
mesterségesen tenyésztve található, veszendőben van a 
pézsmahód. m. i.

A z  apró madarak pusztítása. Franczia szaklapok 
ismételten panasz tárgyává teszik azt, hogy daczára a 
fennálló törvényes intézkedéseknek, az apró madarak 
pusztítása még mindig nagy mértékben divik. Egy állat
védő most ismét elmondja, hogy az élelmiszer és csemege 
üzletekben és a kirakatokban ezrekre menő apró madár 
látható. Egyetlen egy ily üzletben egy nap 3150 ily 
madarat számlált össze. Apró dobozokban tuczatjával 
árulják e kis madárhullákat. Egy ily doboz, melyben 12 
vegyes fajú madárka van 15 sous-ért (mintegy 70 fillér) 
árusíttatik. m. i.

 A  vegetáriánizmus. Az a kérdés, hogy az embernek 
szüksége van-e a húsra, mint tápszerre, vagy pedig 
megélhet-e a zöldségfélék és gyümölcs mellett tej- és 
tojással, nemcsak az emberi egészségügy szempontjá
ból kutatás és megvitatás tárgya, hanem szenvedélyes 
állatvédők által is gyakran lesz felvetve, természetesen
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abban az irányban, hogy az ember okszerű táplál
kozásánál a hús nemcsak hogy nélkülözhető, de 
káros is. Bár az ennek az iránynak támogatása 
mellett felhozott adatok igen kevés embert terelnek 
a vegeteriánusok táborába, mindazonáltal nem lesz 
érdektelen az említett adatok közül néhányat fel
sorolni: Gautier Armand szerint az indus futárok 
naponként 20 mértföldet futnak be, városról városba 
sietve, kizárólag kevés rizszsel táplálkozva. Orosz pa
rasztoknak naponként 16— 18 órai munkaidő mellett, 
fekete kenyér, főzelék, kevés sajt és hagyma képezi 
táplálékát. A délamerikai bányászok, a török katonák, 
a konstantinápolyi és saloniki teherhordók, mind nehéz 
munkát végeznek és csakis főzelékkel és gyümölcscsel, 
rizszsel táplálkoznak.

Gautier számítása szerint a kisember, ha kizárólag 
növényi táplálékkal élne, napi szükségletét 35 fillér 
kiadással kielégítené. Ha a tisztán növényi tápszerek 
mellett tojás, tej és vaj is szerepelnek, akkor ez a táp
lálkozás tökéletesnek mondható és napi 70 fillér kiadás
sal megszerezhető. m. i.

Á l latok világa.
A kinzott állat boszuja. Igen ritkán esik meg, hogy 

a durva és lelketlen emberek által kinzott állatok véde
keznek vagy éppen támadnak. Egy ily ritka esetről tesz
nek említést a franczia hírlapok. Egy Antoine Michel 
nevű és egy párisi fuvarozó vállalat szolgálatában álló 
kocsis a gondjára bízott lovat minduntalan ütlegelte és 
azzal a lehető legkegyetlenebbül bánt. A minap a terhelt 
jármű elé fogott ló a Pelleport-utczában a súlyos mun
kától kimerülve pár pillanatra megállóit. Az oktalan 
kocsis káromkodás és kiabálás közben rövidre fogva 
az ostornyelet, olvasatlan ütlegeket mért a szegény pára 
fejére. A kocsis egyszerre csak heves fájdalomnak érze
tében jajdult fel. Az agyongyötört ló megsokalván kínzó
jának ütlegeit, bekapta annak jobb karját és azt dühösen 
morzsolgatta álkapcsai között úgy, hogy majdnem elvált 
testétől és csak nehezen lehetett a kocsist kiszabadítani, 
hogy kórházba szállítsák, hol a karnak amputációja vált 
szükségessé. m.

Pusztuló madárfajok. Nem szükséges az állatvéde
lemnek oly sokak által elfogultnak itélt álláspontjára 
hivatkozni akkor, mikor a legélesebben kárhoztatjuk azt 
a korlátlan és esztelen pusztítást, melyet az emberek, 
hol könnyelműségből, hol nyereségvágyból az állat
világban, kivált a madarak közt véghezvisznek és mely 
odavezetett, hogy ma már egyes madárfajok teljesen 
kivesztek, mások pedig veszendőben vannak. A múlt 
évben Londonban tartott nemzetközi ornithologiai kon
gresszus alkalmával a londoni Rotschild az ilyen ma
dárfajoknak egész sorozatait ismertette, melyek közül 
megemlítjük pl. a labradori kacsát, a Maurice-szigetbeli 
galambot, az Aukland-i harist, a Martinique-beli rigót, 
a fekete émut, mint teljesen eltűnt madarakat és a ve
szendőben lévő madárfajok közül a kondort, a Sand- 
wich-szigetbeli ludat, az Ozori-szigetek pirókját, a fehér- 
fejü czinegét stb. Nem habozunk kimondani azt, hogy 
mérhetlen bűnnek tartjuk, ha a fölényes, észbeli elő
nyökkel felruházott ember a természet többi teremt

ményei fölé kerekedvén, hatalmával annyira visszaél, 
hogy egyes állatfajoknak a föld színéről való eltűnését 
okozza és ennek a bűnnek súlya nemcsak a lelketlen 
vadászokat és pusztítókat, de az illető országoknak ha
tóságait is terheli, melyek vétkes közönyből nem törőd
nek azzal, hogy állatviláguknak egyes fajai szemük lát
tára végleg kiirtassanak. / 

Egy kutya mint kotló. Az „Unsere Hunde" czimü 
heti lapnak Dr. Amsler Wildeggből többek között a 
következőket irja: A baromfi udvarban egy tyuk kiköl
tött hat csibéjét pár nap múlva természetellenesen 
magukra hagyta. Az elhagyott gyenge kis csibéket a 
házbeliek egy szénával kirakott kosárkába helyezték, 
táplálgatták, napközben levegőre vitték, napsütötte 
helyre, estére pedig a kosarat a meleg konyhába tették. 
A háznak Belline nevű nőstény tacskója, a tehetetlen 
kis csibéket éberen megfigyelte és minden közbenlépés 
vagy unszolás nélkül a csibék gondviselőjévé szegődött. 
Ha a csibék a napsütötte gyepen ide-oda kószálgattak, 
Belline közelükben heverészve tartózkodott és vigyázott 
reájuk. Ha egyik-másik kis csibe nagyon messzire 
elkalandozott, Belline fölkapta és a kosár közelébe vitte. 
Ha estére a konyhában, természetükhöz képest maga
sabb helyre elülni igyekeztek, akkor Belline aggódva 
egyenként leszedegette őket és a kosárba helyezte őket 
vissza és a kosár mellett fekve őrizte őket, mig teljesen 
beállott a sötétség. Belline gondviselő szerepét napról- 
napra hűségesen ellátta mindaddig, mig a csibék csir
kékké nem lettek és felszabadultak a ritka gyámság alól.

GRIMM GUSZTÁV (Budapest VII., Nefelejts=
ntcza 14.) bizományában most jelent meg: 
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Az állatok szellemi képességéről.
Irta: Morvay Gyula kir. állatorvos.

I.

Az állatok szellemi képességéről való elmélkedés 
igen hálás théma, érdemes a feldolgozásra. Leköti ez a 
tárgy az ember figyelmét, hogy megtudja, mily távol 
áll az állatok szellemi képessége az emberétől; másod
szor, hogy az állat — az embertől jól megkülönböztethető 
individuum — melynek a bölcsész csak öntudatlan, 
primitivitásában bár mindig célravezető életműködést, 
csak ösztönt tulajdonit — jóllehet bir is agygyal, mit 
általánosságban a szellemi tevékenység központjának 
neveznek — mennyire emelkedik e fölé.

Nagyon kedvelt és sokfelé hallható tárgy e z ; az 
ezirányu kutatások és tanulmányok ősszázadokra, mond
hatni évezredekre visszanyúlnak. És mégis daczára 
ennek a rengeteg időmennyiségnek és reá fordított

óriási szellemi tőkének az állatok szellemi életét eddig 
csak korlátoltan egyes homályos nyilvánulásaiban isme
rik és ennek tudandó be talán az is, hogy a legtöbb 
esetben az emberi jónaklátás az ilyen mélyebbre ható 
és elvont dolgok felett tovasiklik, az egyik esetben 
csökönyösen tagadva minden tagadhatót, a másik eset
ben vak buzgalommal fogadva el mindent, ami csak 
távolról is ide vonatkozik avagy vonatkoztatik. Az állat 
szellemi képességének nyilvánulásait is igy az előbbiek 
csak öntudatlan, az anyatermészetből kifolyó őserő
nek, delejességnek, ösztönnek tartják, nevezik, amiről 
magának az egyednek direkt, akaratlagos tudomása 
nincsen, mig az utóbbiak, a hivők tábora az állatok 
szellemi képességének létezését minden vitán felüli 
befejezett dolognak tekinti. Az ezen tárgyra boruló 
homály azonban főképen annak tulajdonítható, mivel 
az ember eddig még sem tudta legyőzni azokat a 
makacs korlátokat, amelyeket ezen a téren a kezdet és 
nem kevésbbé az ezirányu tanulmányozási nehézség állít.
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