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Az állatok szellemi képességéről.
Irta : Morvay Gyula m. kir. állatorvos.

II*

Nem említve nagyobb és házi állatainkat, ame
lyeknél a szellemi képességek nyilvánulásait tapaszta
lat utján el kell ismernünk, mily megkapó példákat hoz 
fel a természettudomány a természet alsó és legalsóbb 
osztályaiból.

Nem mutat-e világosan szellemi képességre, hogy 
némely állat, amely a természet által fel van ruházva 
eledelt szerző fegyverekkel, eszközökkel, annak meg
szerzését mégis mástól, más állattól várja. A sziklák 
tetején magasan ülő sas meglátja messziről éles sze

* Folytatás az előbbi számból.

mével a lakmározó varjut. Lecsap reá, elveszi tőle erő
vel zsákmányát, mert erősebb és mert a tapasztalatból 
tudja, hogy erősebb amannál. A sas megtámadja oly
kor az embert is, de csak meneküljön egyszer szára
zon annak kezei közül, bevési a kudarcot apró agyába 
és ujabb támadást meg nem kísérel. Viszont ha a 
lomha varjú megpillantja a zsákmányával megterhelt 
sasot tova menekülni, károgásával odacsőditi a közel
ben levő társait, azok a hivó szóra minden oldalról 
odasereglenek, kergetik, üldözik, zavarják a ragadozót, 
mig az kimerülve a hajszában, zsákmányát el nem ejti, 
A zsákmánynak igy birtokában lévén a varjak, azt 
mint közös szerzeményt rémitő károgás és veszekedés 
között elköltik. A sas pedig vesztett zsákmányt és csa
tát siratva, okulva, hogy a túlerőnek engednie kellett,
— elmélkedni egy közel levő szirtre vonul. Hasonló 
esetek nemcsak a mindennapi életben, az emberek
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között, de a történelem minden lapján számosán talál
hatók.

Ismeretes az az eset is, amikor a gazda reggelre 
a felállított csapdában egy elárvult, de még friss, alig 
alvadt vércseppekkel borított rókalábat talált. Hát bi
zony ez a szegény csapdába került róka hosszas és 
rémes lelki vajúdáson mehetett keresztül, amikor már 
minden körülményt jól megfontolva inkább lábának 
részleges önamputálása mellett elszelelt, mintsem hogy 
reggelig várva a biztos halálnak, agyonveretésnek tegye 
ki magát.

Ki nem látta még, midőn a ragadozó madár meg
pillantja, felismeri, követi, kergeti, kerülgeti, csapkodja 
áldozatát, majd reá vetve magát, elfogja, csipkedi, 
csapkodja, szaggatja, vagdossa csőrével azt. Tanulmány 
az ilyen rendszeres manőver és nem lehet csupán az 
ösztönnek egyszerű nyilvánulása.

Köztudomású, hogy a ravasz és kártékony hör
csög nagy leleményességgel felépített odúiból, ahová 
télire nagy fáradsággal összegyűjtött takarmánymag
vakat helyezett el, az a felhalmozott élestár egérlikakon 
át az alvó hörcsög mellől egerek által elczipeltetik.

Az 5 czentiméter hosszú fényes, aranysárga színű, 
Trachychtys truncatus halacskának sok az irigye és igy 
sok az ellensége is. Parányi agyában ezen apró állatka
— amely különben a legtöbb ragadozó tengeri állat
nak inyencz falatául szolgál — a követelező védelmi és 
igy megélhetési folyamatot eszelt ki. Az Akaritia, a tenger
nek növényhez hasonló, polypszerü lakója, amelynek 
kitin burkán számtalan apró méreggel telt löveg fog
laltatik. Egy ilyen löveg megérintésekor a polyp testéből 
egy villanyszerü áram csapódik ki, ameiy áram a 
támadó állat testébe hatolva azt elhódítja, megmérgezi 
és igy zsákmányul ejti. Ennek a védő karjai alá vonul, 
e körül kering folyton a kis védtelen halacska. Az ő 
simulása nem elegendő a villanyos áram kiváltására, 
de a nála mindenesetben nagyobb és erősebb ellensége 
csak hozzá is érve, halálosan megsebeztetik, megmér- 
geztetik. De a kis halacska háládatos, viszontszolgálatot 
is tesz az akaritiának, mivel csalétekül szolgál. Az 
akaritia a megsebzett állatokkal táplálkozik. A termé
szetben talán ez a jelenség a magasabb társas életnek, 
a munkafelosztásnak első nyilvánulása.

Érdekes a remeterák viselkedése is. Ennek potrohi 
része nagyon gyenge kitin réteggel borított, amiért is 
a legkisebb dörgölődzés, ütődés kellemetlen, fájdalmas 
neki. Tehát megóvandó magát ezen kellemetlen külbe- 
hatásoktól, a remeterák testének potrohi részét egy 
megfelelő nagyságú kagylóba erősiti és ez hurcolja 
magával egész világ életén át.

A világhírű állatéletet megfigyelő Brehm aquarium- 
ban egy akaritia és egy rák között kifejlődött valóságos 
szerelmi viszonyt figyelt meg. A rák szurós karmaival 
oly erővel ölelt át egy akaritiát, hogy kettéválasztásuk 
csakis az akaritia részleges megsértésével sikerült. De 
alig szabadult ki a rák az elválasztó kézből, már ismét 
ölelkezni sietett az akaritiával. A kis Subcritis dumun- 
kulus spongya azonban úgy látszik ennek a kis sze
relmes ráknak halálos ellensége, ki tudja, talán félté

keny vetélytársa is. Ez a kis spongya észrevétlenül 
letelepszik a szerelmi mámorban ringó rák kagylójának 
szélső párkányára és itten eleinte ártalmatlan fonalakat
— amelyeket a rák figyelmére sem érdemesít — lassan- 
lassan ereget. De később erősödnek, vastagodnak ezek 
e fonalak, lassan összefonódva, kuszáit, majd erősebb 
szövetet képezve átölelik a rákot. A boldogságában 
elmerült szerelmes rák egyszerre csak arra ébred, hogy 
le van bilincselve, élve eltemetve. És amikor erre a 
szomorú valóra ébred, a rák őrült gyorsasággal kezd 
keringeni — felébred benne 'a  szabadulás ösztöne — 
lázasan forgolódik, szálakat tép, szakit. És ez az őrült, 
szenvedélyes hajsza olykor két napig is eltart, amikor 
végre engednek, levállanak, megrepednek a kötelékek, 
a bilincsek és ő meg van mentve. A kis spongya azon
ban az egész hajsza alatt táplálékhoz nem jutott — 
éhenhalt.

A hangyák leleményes életmódja, szorgalma álta
lánosan ismert. Milyen érdekes a hangyák társaséleté
ben a kissé hosszúkás, sárgás-vöröses szinü, vak és 
repülni képtelen Claviger longicorum szerepe. Ez az 
állat a hangyáknál lakik azon csodálatos földalatti 
telepekben, ahol ezer örömmel fogadják, szeretettel 
ápolják őt. Nem csak szabad lakás, de táplálás, ápolás, 
ellátás is kijár neki. Annyira elkényeztetett kedvencze 
ez az állat a hangyáknak, hogy csakis az általuk nyúj
totta eledellel táplálkozik. De egy perczig sem szabad 
hinni, hogy ingyen teszik avagy talán részvétből mind
ezt a kis spekulánsok. Ezen bogárka potrohán létezik 
ugyanis egy mirigyszerü képlet, amely egy a hangyák 
által igen kedvelt nedvet választ el. Ha tehát a han
gyák jól megetették, gyengédségeikkel teljesen elhal
mozták ezt a kedvenczüket, nekiesnek többen egy 
ilyennek és kiszívják a mirigy felséges tartalmát.

így kiszakítva az állatvilágban tett számtalan 
hasonló megfigyelés közül egynéhányat, igy nehány 
vonással vázolva az állatok szellemi képességére utaló 
megfigyeléseket, most már csak az lenne a kérdés, 
hogy szellemi képességeik arányában hogyan osztá
lyozzuk az állatokat. Ha a mai mikroskopot, amelylyel 
csak a minimális vastagságú szövetmetszetek tanulmá
nyozhatók, a tökéletesbitett, a mélybe látó fogja felvál
tani, akkor talán lehetséges leend az összes szellemi 
működés és más életnyilvánulás fix végkészülékét meg
lelni, feltalálni, ezek mennyiségéről tudomást szerezni 
és igy a meglevő duczok számából az egyes állategyed 
szellemi intelligencziáját előre is megállapítani. Ezek a 
felfedezések és kutatások majdan egy uj tudomány
ágnak, a szellemi képesség tudományának vetik meg 
alapját. Ekkor vonatik meg majd a határ a szellemi 
képességek és az ösztönszerü életnyilvánulások között. 
Nagyon valószínű, hogy amint úgy az embernél, 
mint az állatoknál léteznek sima és harántcsíkolt, 
akarattól függő és akarattól független izom elemek, 
hasonlóképen az egyes életműködések is lehetnek 
akarattól függőek, szellemiek és az akarattól függetlenek, 
ösztönszerüek. És amint még nem ismerjük a csilla
gok számtalan titkát, mivel a mélyebb tanulmányozás
hoz szükséges megfelelő eszközeink és tapasztalataink 
hiányzanak, mig a hegyormokon, a tengerfenéken,
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észak és dél pólusain nem teszünk eziránt tapasztala
tokon és kísérleteken alapuló bő és hiteles kutatáso
kat, tanulmányokat, úgy az állatok szellemi működéseit 
sem ismerhetjük tökéletesen addig, amig azok minden 
egyes idegszálának és idegsejtjének életnyilvánulásait, 
feladatait, mint megállapított igazságokat, nem ismerjük.

Fuvarozási mizériánk.

Ha behatóbban vizsgáljuk a hazánkban általában, 
de különösen a székesfővárosban s a vidék nagyobb 
városaiban napirenden levő lósanyargatások okait, 
lehetetlen reá nem jönnünk, hogy ezekben jelentékeny 
része van kétségtelenül a műveltség rendkívül alacsony 
fokán álló kocsisnépségnek, akinek nagy része nem 
hogy védelemre szoruló állatot, de embert és Istent 
sem ismer, s aki műveletlenségének ez éjszakájában s 
igen sokszor — hogy ne mondjam: majd mindig — 
alkoholtól is elbutitott és embertelenné tett mivoltában 
nemcsak az állatok, hanem az embertársak durva 
megtámadására és bántalmazására is mindig készen 
á l l : de igen nagy része van a nyomorult munkás ló 
életének megkeserítésében és épségének, egészségének 
veszélyeztetésében és tönkretevésében a lótartó tulaj
donosoknak is, akik pedig már legtöbbször a műveltség
nek bizonyos, sokszor egészen magas fokán állanak.

A felületesebben szemlélő sehogy se tudja meg
érteni, hogy az efféle lótulajdonosokat miféle okok sar
kalják állataik végső kizsákmányolására, határt nem is
merő kiszipolyozására, tehát a legszélsőbb végletig is 
elmenő sanyargatására, kínzására ; a dolgokba mélyebben 
belepillantó azonban csakhamar felismeri, hogy itt oly 
hatalmas rugók működnek, amelyek egyéb tereken is 
uralják az egész emberi cselekedeteket, vagy azoknak 
legalább is nagy részét.

Ha valaki, hát én jól ismerem az embertelen, 
nemesebb érzelmek iránt érzéketlen, vagy elfásult kocsis 
népséget, de ismerem a haszonleső, a versenyben élet
halálharcot v í v ó , u . n. alkalmi fuvarozó népséget is. 
Ezek — méltó tisztelet a kivételeknek — az ember
séges kocsisból is igen sokszor faragnak lógyötrő, 
állatkínzó, minden emberies érzést az állat iránt levet
kező gazembert.

Korholtam én is hosszú hivatásos pályám ideje 
alatt konokul és rettenetesen az embertelen kocsishadat, 
nevezetesen azt a csőcseléket, amely a fuvarosok állatai 
melle mordályégető rejtekekből, hijján minden ráter
mettségnek, alkalmasságnak kerültek és kerülnek, de 
megláttam már régen és látom ma, hogy emberséges 
ember is sok van e hadban s hogy ily ember nem 

i maradhat, az sokszor a lótulajdonosokon múlik és 
múlik legkivált amiatt, mert az állattulajdonosok és fu
varozó vállalkozók jelentékeny számban, egészen az 
elviselhetetlenségig vannak sújtva

1. a minden fogalmat meghaladó, élethalál-harczra 
kész konkurrencziával, és

2. a munkásnép általános és igy a kocsisnépnek 
is az elvadulásával, mely elvadulás a tulságba vitt —

részben a drágaság miatt indokolt, de nagy részben 
mégis indokolatlan — követeléseiben csúcsosodik ki.

Ismétlem, hogy ha valaki, hát én sokszor és 
kegyetlenül törtem pálcát, de mindig igazságosan, állat
kínzó kocsis és ilyen fuvaros vagy egyéb lótartó fölött, 
de találtam mentséget úgy az egyik, mint a másik 
részére nagyon sok esetben s a mentség kivált az a 
kettő volt, amit az iménti 1. és 2. pontban odavetettem.

Arra a meggyőződésre jutottam máig, hogy amig 
az imént jelzett két sújtó körülmény nehezedik a 
hivatásos fuvarozó emberre, addig „épületesebb" álla
potok a ló használásának ezen a terén nem várhatók. 
Hiába alakul százannyi állatvédő egyesület, mint a 
mennyi van, hiába küzd nevetségesen enyhe bün
tetéseivel a törvény: a népnevelés és kocsisképzés 
mellett megküzdeni e bajjal csak akkor fog, ha az 
egészségtelen konkurrenciának véget vet s ha a mél
tánytalan kocsissztrájkok — de egyéb gyalázatos 
sztrájkok — ellen is komoly irtóháborut indit.

Nem szeretném, ha félreértene valaki. A népből 
való vagyok én is s tudom a népet szeretni és be
csülni, de az, az éppen szóban levő kérdésben csak 
mégsem járja, hogy megronthassák szolid, fuvaros 
vállalkozók közhasznú, emberséges vállalkozását nem 
szolid, hazárd játéku, embertelen vállalkozók s bol
dogulásuk érdekében megrontsanak különben jóravaló 
kocsisokat is, szégyenére a XX-ik századnak, meg
botránkozására minden jó érzésű embernek és meg
rontására, elvaditására még a jövendő nemzedéknek is.

Mert hogyan vagyunk tulajdonképpen ebben a 
dologban ? Úgy vagyunk, hogy százai a minden 
tekintetben tehetetlen, szalmaszálhoz kapkodó existen- 
ciáknak, fuvarozóvá ütik magukat avval, hogy ipar
igazolványt váltanak, megvesznek egy vagy több vágó
hidra se alkalmas gebét, egy vagy több ószeri jármüvet 
s felfogadnak egy vagy több jöttment mordályégető
u. n. kocsist, akinek legtöbbször halvány sejtelme 
sincsen lóról, járműről, fuvarozásról s vállalkoznak fél
áron arra, amire a szolid, szakértő és mindenképen jól 
felszerelt fuvaros vállalkozni képtelen deficit nélkül 
azért, mert öszszes „czájgja" — jármüve, lova, kocsisa
— jobb, értékesebb, többe kerülő.

S hát ugyan mi következik ebből az áldatlan 
konkurrenciából ? Az, hogy hóhérolja a kocsis a lovat, 
mert gazdája még igy is nehezen jöhetvén ki, a szélső 
ségig vitt használást keményen elrendeli. Nincs itt 
kímélet, okszerűség, emberség, itt csak az van, hogy a 
hol és a miben egy napon pl. csak 3 fordulás volna 
okszerűen s emberségesen megtehető, megtétetik ló- 
hóhérozással 4 —5 fordulás, tekintet nélkül arra, hogy az 
a 40—60 vagy 100 koronás gebe első napon dül-e ki 
a hámból vagy 3-ik 5-ik napon. De következik egyéb 
is. Az alacsony konkurrens-árból nem telik mindenre. 
A kocsis a bérét meg kell kapja; a gazda a maga 
kávéházi, lóversenyi, kártyakompániai, korcsmái életét 
ki kell hozza, mit tehet hát egyebet, mint hogy galád- 
gaz módon megrövidíti kenyérkereső állatát nemcsak 
abban, hogy túlságos munkára kényszeríti, hanem 
abban is, hogy betevő falatját megcsappantja, nyugvó
helyén az almot megvonja, egész ellátását megkur-
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titja. S az a derék, szolid fuvaros ugyan mit kénytelen 
csinálni? Talán bizony felakasztja lovait, melyek rend
szerint nagy számuak és értékesek, a szegre, hogy ne 
kelljen őket drágán kosztolni, vagy versenyre kel az 
imént említett lóhóhérral? Hát igenis, versenyre kel 
a legtöbb s beleesik mindabba a gyalázatosságokba, 
amelyekben ama másik leledzik, vagy bezárja a boltot, 
ha már a versenyt nem birja, vagy ha avval a komisz 
konkurenciával birkózásba bocsátkozni szégyennektartja.

Így posványosodik el ez az egész dolog annál 
inkább, mert mint mondám, megesik, hogy egy-egy 
fuvaros egész kocsisnépe (gyakran 2 0 —30 és több fogat 
kocsisa) sztrájkol, minden további nélkül kijelentvén pl. 
ma, hogy holnap nem fog be, ha a hetibért 1—2 
forinttal a tulajdonosgazda nem emeli. S az vagy emeli, 
vagy nem. Ha emeli, lovaitól kell megvonnia a kosztot, 
ellátást, hogy számításában valahogy kijöhessen ; ha 
pedig nem adja meg a kívánságot, hát akkor kocsisok 
hiján nem fuvarozhat s kell, hogy megint koplalásban 
edzze lovainak fogát, melyek ime kosztjukat meg nem 
keresik.

Valóságos circulus vitiosus ez s akár nevetheíne 
is rajta az ember, ha olyan elszomorító nem volna.

Mi állatvédők hiába jajgatunk: törekvéseinkben 
akár megfeszülhetünk, de eredményt el nem érünk ebben 
addig, mig

1. a közigazgatás az illetéktelen és méltatlan kon
kurenciának alkalmas módon a nyakára nem h á g :

2. mig bizonyos komoly feltételekhez nem köti a 
fuvarozásra adott engedélyt;

3. mig a kocsis-képzésre — kocsisiskolák szer
vezésével — alkalmat nem nyújt;

4. mig a kocsiskodást bizonyos méltán meg
követelhető feltételektől függővé nem teszi;

5. mig határt nem szab a gazda és kocsis között 
fenforgó kívánságoknak, követelményeknek, más szóval 
mig a sztrájkolást egészséges mederbe nem tereli.

Mindezek végrehajtása nem pusztán „érzelmi" 
dolog, hanem kérlelhetlen nemzetgazdasági profán 
probléma is, melynek megoldása égető.

A székesfőváros értette a módját az általam meg
aposztrofált lóhus-kérdés sikerült megoldásának, semmi 
kétségem sincs arra nézve, hogy e fuvaros- és kocsis
kérdés, illetőleg lósanyargatási és kinzásí kérdés 
szanálásának a módját is a székesfőváros eltalálja és 
közmegelégedésre és szép fővárosunk dicsőségére, 
bölcsen meg fogja oldani, példát nyújtván hazánk 
minden más erre szoruló emporiumának is úgy, mint a 
lóhus-kérdésben.

Bizonyosan tudom, hogy erre irányuló közhasznú 
törekvésében az országos állatvédő egyesület, mely a 
lefolyt 25 esztendő alatt sok üdvös intézménynek volt 
e téren kezdeményezője és megteremtője is, minden 
erejével szolgálatába szegődik ez ügyben is a főváros
nak. Kérem, vegye hát e kérdést gondjaiba.

Monostori Károly.

Országos Ifjúsági Madárvédő Liga.

Az Országos Állatvédő Egyesületnek az az akciója, 
mely arra irányul, hogy az ország összes tanulóifjusága 
már az elemi iskolától kezdve az állat- és madár- 
védelem zászlója alá sorakozzék, országszerte rokon
szenves visszhangra talált.

Hogy legalább nagyjából számot adjunk a. mondott 
irányban történtekről, mindenekelőtt meleg köszönettel 
említjük fel, hogy a „Néptanítók Lapjá“-nak ügyünk 
iránt rokonszenvvel viseltető érdemes szerkesztője, Ujváry 
Béla kir. tanácsos a nevezett lapban kéréseinkre szives 
volt közzétenni a népiskolák tanítóságához a Liga érde
kében intézett felhívásunkat. (Lásd: „Állatvédelem" 
augusztusi számát.)

A tanítósághoz intézett felhívásunkat kiegészíti a 
Liga dolgában az iskolai ifjúsághoz intézett szózatunk, 
mely 1907— 1908. évi Gyermeknaptárunk első közle
ménye gyanánt jelent meg és igy 50.000 példányban 
forog majd a népiskolai gyermekek kezén.

A vidékről egyes tanítók és igazgatók részéről 
egyre érkeznek a kérdezősködések és a Liga nyomtat
ványainak megrendelései.

A vidékről érkezett nagyobb megrendelések közül 
megemlítjük a következőket:

A „Kecskeméti Állatvédő Egyesület" a Liga érde
kében egy meleghangú felhívást tett közzé a helyi la
pokban és egyelőre 2500 nyomtatványt kért és kapott.

A „Kőszegi Állatvédő Egyesület", melynek lelkes 
elnöke már a Liga iránt megindított akciónk előtt fog
lalkozott az eszmével és előkészítette annak érvényesü
lését, 2000 nyomtatványt vett igénybe. Továbbá a bajai 
és szegedi állatvédő egyesületek 850-et, egyes tanitó 
urak pedig, számszerint 38, összesen 3810-et.

A z  Ifjúsági Madárvédő Liga tárgyában az Országos 
Állatvédő Egyesület által az elemi iskolák tanítóságához 
intézett és e lapokban is közzétett fölhívás élénk vissz
hangra talált és sürün érkeznek az egyesülethez a taní
tók részéről megkeresések, melyekben a Liga szerve
zéséhez szükséges nyomtatványokat kérik. Ez ügyre 
vonatkozólag még a következőket jegyezzük m eg : taní
tók és tanítónők nyomtatványok iránt megkereséseiket 
az Orsz. Állatvédő Egyesülethez (Budapest, IX , Ernő- 
utcza 11— 13.) czimezzék, ahonnan a nyomtatványok 
minden dij nélkül küldetnek. Az elemi iskolák ifjúsá
gához a Madárvédő Liga érdekében intézett szózat az 
Orsz. Állatvédő Egyesület most megjelent 1907— 1908 
évi „Gyermeknaptár“-ában foglaltatik. Liga-jelvények 
Brust Béla műtermében (Budapest VII., Erzsébet-körut 
23.) százanként 10 koronáért kaphatók. Az Országos 
Állatvédő Egyesület közbenjárása folytán a nevezett ezég 
késznek nyilatkozott arra, hogy mutatványul szolgáló 
mintát a hozzá intézett megkeresésekre dij nélkül küld.
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S Z E M L E

A z  állatok védelme Japánban. Utazók, akik állat
barátok, a legkellemesebb bényomásokat nyerhetik Japán
ban. A legközönségesebb igavonó állat, hogy úgy mond
juk, az ember. De ha lovak alkalmaztatnak az igavonásra, 
akkor a japáni a legnagyobb gondossággal jár el lovával 
szemben. A forró időszakban a legtöbb lónak fején 
szalmakalap látható. Gyakran a jármű elején egy bot 
van alkalmazva, melyre egy ernyő van erősitve, mely 
a lóra veti árnyékát, vagy egy könnyű sásból font terítő 
fedi be a ló testét. A ló hasán is egy függönyhöz ha
sonló védi meg az állatokat a légy-és szunyogféléktől. 
Ezek az ernyők és gyékények esős időben is jó szol
gálatot tesznek. Itt a lovakon esős időben teljes kaucsuk- 
öltöny látható. Japáni embereknél ostor nem látható. 
Egy japáni ponnyn lovagolni valódi élvezet, mert ez 
állatok minden ostor és biztatás nélkül a legnagyobb 
igyekezettel iparkodnak, megfelelni kötelességüknek, 
mintha a japániak dolgos és önérzetes szelleme vezé
relné őket.

Az állatok jelentékeny szerepet visznek a japániak 
vallási kultuszában. Shinto templomaiban gyakran egy 
nagy tiszteletben álló lovat tartanak. Mikkó városában 
Shintó templomában is tartatik egy ilyen ló, melynek 
ápolója a templom látogatóinak babot és répát árul, 
melyet a ló a látogatók kezéből fogad el. A templom 
udvarán egy macska és három majom szobra áll. Eze
ket a szobrokat azonban nem imádják, hanem azok 
csakis az állatok iránt való kegyelet jelvényei. Némely 
lovak patáin patkó helyett szalmapapucsok láthatók.

Tekintve az állatok iránt általánosan táplált szere- 
tetet, nem lehet csodálkozni azon a módon, melylyel a 
japániak Jokohamában az oroszok ellen való háborúban 
elesett lovak emlékét megünnepelték. Órákon át vonultak 
el a katonák ezrei egy oltár előtt, melyet papok állottak 
körül. Felhangzott az ének, melyben dicsőítették azok
nak a nemes állatoknak bátorságát, kitartását és okos
ságát, melyek a hazáért hullottak el. A nép megindultsága 
az elvonulás alatt oly mély volt, hogy nők és férfiak 
könyeket hullattak. m. i.

A  madarak védelme Németországban a kormány 
részéről mind nagyobb figyelemben részesül. Erre mutat 
az is, hogy a madárvédelem, mely eddig a császári 
közegészségügyi (!) hivatal ügykörébe tartozott, mosta
nában az újonnan felállított mező-és erdőgazdasági bioló
giai intézet feladatává tétetett. Az érdekeltek ettől a 
változástól a madárvédelem fokozott tudományos és 
gyakorlati ápolását várják, annál inkább mert ezen tudo
mányos intézettel kapcsolatban gyakorlati szakemberekből 
álló bizottság működik, melynek tagjai közé a kiválóbb 
madárvédők is kineveztettek.

Madárvédelem Amerikában. New-York államban az 
1903-ik év óta egy törvény van érvényben, melynek 
értelmében rovarevő és éneklő madarak, kócsagok és 
sirályok tollainak és tollazatának eladása és ruha-vagy 
kalapdisz gyanánt való viselése tilos. Az eladás 100 
dollár (500 korona), a viselés 25 dollár (125 korona) 
birsággal büntettetik. m. i.

A  párisi állatkert. Lapunk legutóbbi számaiban 
említést tettünk a párisi Jardin des Plantes hanyatlásá
ról. Most Edmond Perrier és néhány barátja lelkes 
felhívást intéz a nagyközönséghez és azt közadakozásra 
szólítja fel. Az állami költségvetés, úgymond Perrier, 
nem győzi az állatkert szükségleteit. Rombadőlnek a 
medvék és ragadozók hajlékai és a majmok is meg
felelőbb elhelyezést igényelnek stb. A felhívás azt 
mondja, hogy mindazok, akik gyermekkorukban az 
állatokban gyönyörködtek, akik az állatokat etették, be- 
czézgették, ott játszadoztak és lovagolgattak, mind
ezeknek most nyílik alkalom arra, hogy kegyeletes 
hálájuknak tartozását lerójják. A felhívás azonban nem
csak ezeket az érzelmi húrokat érinti, hanem a nemzeti 
hiúságra is számit, midőn felemlíti, hogy Németország
nak minden valamire való városában fényűzéssel fön- 
tartott állatkert van és hogy a köztársaság nem fogja 
elenyészni engedni azt a Jardin des Plantes-ot, melyet 
monarchikus időkben alapítottak, de mely mostan oly 
sanyarú állapotban van, hogy elnevezését mostanában 
csak udvariasságnak köszönheti. —yi—

A lóhus-fogyasztás Berlinben. A berlini „National 
Zeitung" hosszabb czikkben emlékezik meg arról, hogy 
a jelen évben éppen 60 éve, hogy a lóhusfogyasztása 
Berlinben megindult. Az 1847-ik évben nyílt meg az 
első lóhus-mészárszék és pedig az állatvédő-egyesület 
kezdeményezésére, mely azt az elaggott és lezsarolt bér
kocsilovak agyonkinzása ellen irányuló akciójában szor
galmazta. Nappal kevesen jelentkeztek a székben, de az 
est beálltával a mészárszéket valósággal ostromolták. 
Ma már a szégyenkezés, az ellenszenv és előítélet meg
szűnt és a lóhus mindinkább nagyobb tért foglal a 
nagyvárosok lakóságának élelmezésében. Hasonló tünet 
nálunk is konstatálható. — yi —

A hátrafelé haladásnak egy eklatáns példájáról 
adnak hirt a német lapok. Berchtesgaden tanácsa bezá
ratta az ott ezideig már fennállott közvágóhidat, fel
mondott a közvágóhídon alkalmazott állatorvosnak és 
megszüntette a szakszerű husvizsgálatot. Ma, midőn 
ember- és állategészségügyi fontos indokokból mindenütt 
az a törekvés nyilvánul, hogy még a kisebb és leg
kisebb községekben is az ellenőrzés nélkül való házi 
vágás a hatósági felügyelet alatt közvágóhidi kezeléssel 
helyettesittessék, csodabogár-számba megy a berchtes- 
gadeni tanács intézkedése, melynek makacsságát a 
helyesebb gondolkodású lakosság ellenkező irányú tö
rekvései nem bírták legyőzni. — yi — 

A lovak szemellenzői. Tudvalevő, hogy több évvel 
ezelőtt a berlini rendőrfőnök állatvédelmi szempontból 
eltiltotta a bérkocsisoknak, hogy lovaikon szemellenzőt 
alkalmazzanak. A bérkocsis-testület, melynek ez a ren
delkezés már eredettől fogva nem volt ínyére, kérvény
nyel járult a kormányhoz, melyben a tilalom megszün
tetését kérte abból az indokból, hogy a tilalom fenn
állása miatt igen sok ló, mely különben kifogástalan 
minőségű, bérkocsi előtt nem használható. Az érdekelt 
három minisztérium az említett kérvényre adott egy
értelmű válaszában arra utalt, hogy a szemellenzők 
tilalma miatt egyáltalában nem soroltak ki lovat, hanem 
ellenkezőleg azokban az egyes kivételes esetekben,
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midőn arra szükség volt, a rendőrség megengedte a 
szemellenzők alkalmazását. Kitűnik ebből, hogy a szem
ellenzők használatának tilalma a 9000 berlini bérkocsiló 
állományában semmiféle hátránynyal sem járt. — y i —

Á l latok világa.
Egy elefánt haragja és öngyilkossága. Az indiai 

angol hadseregnek egyik tisztje egy elefánt viselt dol
gairól a következő elbeszélést adta közre: A tiszt egy 
nagyobb expedíciót vezényelt az ország belsejébe, egy 
zászlóalj katonát és elefántokat és tevéket, melyek az 
élelmiszereket és podgyászt szállították. Az elefántok 
között, mint kiválóan szelíd és tanulékony kitűnt egy 
Sultán nevű, mely nagy szeretettel viseltetett vezetője 
Abdullah és annak kis gyermeke iránt. A pihenők 
alkalmával a kis gyermek az elefánt lábai elé terített 
takarón feküdt és az elefánt orrmányával gondosan 
távolította el a moszkítókat, melyek a gyermek szunnya- 
dozását zavarhatták volna. Egy napon Sultán vezető
jének megtagadta az engedelmességet és nem akart 
térdre bocsájtkozni, hogy rendesen viselt terhét hátára 
rakhassa. Abdullah türelmét vesztve, haragjában egy 
nehéz vasdarabbal az elefánt fejére ütött, mely hirtelen 
feldühödve Abdullaht orrmányával megragadta, földhöz 
vágta és agyontaposta. Abdullah kétségbeesett felesége 
karján gyermekével éles sikolyokkal az elefántnak neki
iramodott, halálra készen és átkozva a kenyérkereső 
gyilkosát. Az elefánt nemcsak hogy nem bántotta őket, 
hanem a kis gyermeket gyengéden magához szorította. 
A vezénylő tiszt fürkészve és kutatva az elefánt meg
változott viselkedésének indító okait, rájött arra, hogy 
Abdullah napról-napra hol elvonta, hol pedig részben 
vagy egészben vízzel pótolta azt az „arrack" (rizsből 
készült szeszes ital) adagot, mely az elefántoknak a 
hosszú és terhes ut ideje alatt kijárt. Sultán a mondott 
naptól fogva komorrá és csökönyössé vált, terhet többé 
nem vállalt, induláskor azonban csendben elfoglalta 
helyét a többi elefánt között. Midőn az expedíció ren
deltetési helyére érkezett, Sultán azzal lett büntetve, 
hogy két hozzája hasonló nagyságú és erejű elefánt 
lánczokkal megkorbácsolja. Sultán a büntetést nyugod- 
lan eltűrte, de ugyanazon napon, midőn itatás végett 
a többiekkel együtt a folyóhoz vezették, annak legmé
lyebb része felé törtetett és bár ezt megakadályozni 
igyekeztek, a folyóban kereste és lelte halálát. Az elbe
szélő tiszt számítást látott az elefánt bosszújában, emberi 
szenvedélyeket egész viselkedésében és lelkiismereti 
furdalást és annak következményét a keresett halálban.

m. i.
Kutyahűség és értelem. Egy állatvédő folyóiratban 

„Mufti kutya" czim alatt egy megható történetkét olva
sunk, melyet kivonatban közölni kívánunk: Egy Paulet 
nevű gazda lóháton egy távoli községbe rándult, hogy 
ott 1200 frank követelését behajtsa. Útjában hű kutyája 
Mufti kisérte. Paulet megkapta az 1200 frankot, azt 
örömmel számlálgatta és az ezüstpénzt gondosan egy 
zacskóba zárta. Mufti kutya szokása szerint gazdájának 
minden mozdulatát figyelő szemmel kisérte és látván

elégedett arczulatát, vígan ugrándozva kisérte hazafelé. 
Útközben Paulet egy kis pihenőre leszállóit lováról, 
egy fa árnyékában lehevert. Midőn föltápászkodott, 
nyerget, kantárt rendbe hozott és lóra szállott, meg
feledkezett a pihenéskor maga mellé helyezett pénzes
zacskóról. Mufti mindenféle módon igyekezett gazdáját 
a fa alatt felejtett pénzeszacskóra figyelmeztetni, de 
hiába, mert Paulet nem értette meg és útnak indult a 
pénz nélkül. A kutya a maga módja szerint hangos 
csaholással és ugrándozással nem szűnt meg Paulet 
figyelmét magára vonni és mivel figyelmeztetése ered
ménytelen volt, mindinkább izgatottabb lett s végre a 
ló elébe szökve azt négy-öt helyen megmarta. Paulet, 
aki a kutya viselkedésén már előbb megütközött, a 
folyton támadó állatot most már veszettnek hitte és 
magát és másokat a vélt veszélytől megóvandó, nehéz 
szívvel és fejét elfordítva Muftira lőtt, hogy azt ártal
matlanná tegye. A lövés eldördült és a kutya a földön 
elterült. Paulet odanézett és látta, hogy a kutya okos 
szemeivel szelíden tekint reá és farkát csóválja. Szive 
megesett e látványon, de a veszettnek hitt ebtől való 
félelme visszatartotta attól, hogy a kutyához közeledjék, 
hanem sorsára hagyta és tovább ügetett. Rendkívül 
búslakodott szeretett hű barátjának szerencsétlenségén 
és átkozta útját, mely ily fájdalmat hozott reá. Ez a 
gondolat eszébe juttatta utjának eredeti czélját, a pénz- 
behajtást és csak most vette észre, hogy a pénz nincsen 
nála. Eszébe jut a pihenő és a fa, melynek aljában 
a pénz maradhatott. Megvillant agyában, hogy az el
maradt pénzeszacskó lehetett a szegény Mufti feltűnő 
viselkedésének, csaholásának és haragjának indító oka. 
Paulet vágtatva visszafelé indult és ime attól a helytől, 
ahol szegény Muftit leteritette, egy véres nyom vezetett 
a déli pihenő helye felé. Paulet ezt remegve látta és 
midőn a fához ért, ott találta végvonaglásában Muftit. 
A hű kutya halálra sebesülve oda vonszolta magát gazdája 
jószágához, hogy azt megőrizze és gazdájátszolgálja.

h í r e k .
Madárvédelem a középiskolában. A „Szilágy" czimü 

hetilap szerint a zilahi Wesselényi-kollégiumban, előkelő 
közönség jelenlétében történt múlt hóban a tanév meg
nyitása. Az ünnepély egyik kimagasló részét Kincs 
Gyula évnyitó beszéde képezte e tárgyról: „Madár- 
védelem az iskolában." A nevezett lap első helyen 
közölte a mindvégig érdekes előadást, melyről a lap 
azt mondja, hogy az érdekes megnyitót azért közli, mert 
annak tárgya határtalanul fontos és egy gimnáziumi 
madárvédő egyesület alakításában csúcsosodik ki. A 
„Szilágy" azzal fejezi be közleményét, hogy : „Nincs 
kétségünk aziránt, hogy a gimnázium ezirányu mun
kásságát városunk, sőt vármegyénk minden iskolája 
követni fogja s mint egy hatalmas rendőrsereg, áll 
tanuló ifjúságunk a madárvédelem üdvös szolgálatába."

Örömmel regisztráljuk a föntieket és még inkább 
örvendenénk, ha a „Szilágy" szép reménye megvaló
sulna. Az O. Á. V. E. Kincs Gyula igazgatónak az 
ügy nevében elismerését és köszönetét fejezte ki.
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Lóhus-vendéglők. Ha a jelek nem csalnak, a fővá
rosban nemsokára ilyenek is lesznek és pedig úgy, 
hogy vagy maga a főváros nyit és tart fenn majd ilyen 
vendéglőket, vagy magánosokat jogosít fel ily étkezők 
nyitására és üzemben tartására.

A főváros ezenkívül azt is tervezi, hogy beviszi a 
székeiből a lóhust oly helyekre külön is, ahol ez egész
séges és olcsó élelmiszer nagyon is helyén leend, t. i. 
az összes népkonyhákba, napközi otthonaiba, szegény- 
és tolonczházaiba.

Mi, akiknek abban, hogy a lóhus hazánkban is 
az élelmi czikkek közé került, jelentékeny részünk van, 
örömmel veszünk tudomást a fővárosi tanács ez üdvös, 
e felettén szükséges törekvéséről, nemcsak azért, mert 
immár fejtetőig ki vagyunk szolgáltatva mi kicsik, na
gyok egyaránt az élelmiszeruzsorának, hanem örömmel 
üdvözöljük az elhatározást lóvédelmi szempontból is, 
mert remélni merjük, hogy a lóhusfogyasztásnak ezen 
ujabb kiterjedésével még jobban is megszűnnek azok a 
szégyenletes lózsarolási állapotok, amelyeknek urává 
lenne a főváros és az orsz. állatvédő egyesület még 
máig sem képes, legjobb akarattal sem.

Részünkről megfelelő, szigorú ellenőrzést feltéte
lezve, nem látnók aggasztónak azt se, ha a főváros 
magánosoknak tenné lehetővé a lóhust kiszolgáltató 
létezők nyitását, de ideálisabbnak tartjuk azt a meg- 
kodást, hogy a lóhus-székek példájára, maga rendezne 
be efféle lóhus-vendéglőket, természetesen kizárván 
onnan a szeszes italt ez esetben is ép úgy, mint akkor, 
ha magánosok kezére bocsátaná az efféle vállalkozást.

Nincs kétségünk, hogy ez igazán talpraesett terv 
ép úgy testet ölt a t. fővárosi tanács jóakaró buzgalmá
ból, mint annak idején a lóhus-székek s az is oly 
mérhetlenül jótékony lesz, kivált az alsóbb százezerre, 
de mi reánk közbülső ezrekre is, mint emez. Ezzel az 
ujabb élelmezési ténynyel is gazdagitni fogja a főváros 
abbeli érdemeit, hogy népessége exisztencziájának elvi
selhetőbbé tevését szivén hordja.

Tegye testté a felvetett eszmét, mi is arra kérjük.
©

VEG YESEK.
Kutyatulajdonosok figyelmébe ajánlható, hogy ügyel

jenek arra, hogy kutyáik fülei tisztán tartassanak. Ha 
ez nem történik, különféle fülbajok keletkezhetnek, a 
kutya meg is betegedhetik, sőt hallását is elveszítheti. 
Azért szükséges, hogy a kutyának füle az összegyülem- 
lett fülzsirral vegyes s néha teljesen megkeményedett 
szennytől megtisztittassék. A tisztogatás legjobban langyos 
víznek befecskendezésével eszközölhető, mely eljárást 
a szükséghez képest kell ismételni mindaddig, mig a 
befecskendezett langyos viz a megkeményedett szenny
anyagot megolvasztja, fokozatosan kiviszi és a kifolydo- 
gáló viz már tiszta. Talán mondanunk sem kell, hogy 
a füleknek némely kutyafajtáknál a divatos izlés érde
kében gyakorolt kurtítása nemcsak állatkinzási szem
pontból, de valóságos állatvédelem szempontjából is 
kárhoztatandó eljárás, mert az állat egészségének rová
sára történik.

A  papagályok néha saját tollaikat nagyobb mérték
ben tépik és eszik. Ennek oka többféle lehet: czélsze- 
rütlen élelmezés, élősdiek, a mozgás hiánya, minek 
következtében a tollazat szellőztetése tökéletlen és a 
benne maradó korpaféle por által a bőrnek ingerlése 
és viszketése idéztetik elő. Néha rossz szokásban vagy 
unatkozásban rejlik a tollevés oka. Tapasztalt papagály- 
tulajdonosok a tollcsipkedés és evés rossz szokását egy 
bizonyos fajta vérbajnak, mint ők mondják, sürü vérnek 
tulajdonítják, melyet a táplálék túlságosan fűszeres volta 
okozhat. Az ilyen táplálék viszkető ingert idézne elő 
a bőrben és a madár csupán ezen inger okából tépné 
tollait. Azt ajánlják, hogy az ilyen papagáiyoknak táp
lálékul hígított tejbe áztatott fehér kenyeret, félig meg
főzött rizst, sok érett gyümölcsöt adjanak, nem pedig 
húst, czukrot, burgonyát, süteményeket stb. Semmi
képpen se adjunk fűszerezett anyagokat. Egy kevés 
rummal vegyített langyos víznek hetenkint a madárra 
való permetezése a gyógyulást elősegíti. Ajánlatos to
vábbá a papagálynak fadarabkákat adni a kalitkába, 
melyekkel elszórakozik, lehetőleg helyezzük nagyobb 
kalitkába, hol száraz homokban fürödhetik és foglalkoz
zunk vele minél többet. Uj és változott viszonyok között 
a papagály jóval könnyebben szokik el helytelen visel
kedésétől. Egy minden körülmények között hatásos 
gyógyszer e baj ellenében nem létezik. m. i.

Káros-e a macska a madárra? Általános a hiedelem, 
hogy ahol macskák tartózkodnak, onnan az éneklő 
madarak csakhamar eltűnnek.

Nem lehet tagadni, hogy a macska, kivált ha gaz
dátlan kóborló állat, a madárfészekre esetleg rajta üt, 
azonban e cselekedettel általánosan vádolni a macs
kákat nem indokolt.

Dr. Reh számos megfigyelés alapján kinyilatkoz
tatja, hogy a macskának aránylag csak igen ritkán sike
rül éneklő madarat elfognia s pl. odúkban levő fész
keket kirabolnia, mert az utóbbiakhoz nem férkőzhetik 
hozzá s az éneklő szárnyasok mellett rendszerint vere
bek és rozsdafarkuak is tartózkodnak, ezek pedig intő 
szózatukkal figyelmessé teszik amazokat is a macska 
jelenlétére. Veszedelmessé a macska már emiatt is inkább 
csak az éppen szárnypróbáigató, tehetetlenebb, ügyet
lenebb madárfiókákra válik, s ez a természet háztartá
sára nézve valami nagyobb kárt nem jelent, amennyi
ben az ilyen ivadék egyébképen is elpusztul.

Egyébiránt ha azon fa derekára, amelynek koro
náján hasznos madárfészek van, védő tövisbokor galya- 
kat erősítünk meg körben, a macska nem férkőzhetik a 
fészek közelébe. Ezt a védekezést a szakértelmes ker
tész és erdész végre is hajtja és sok hasznos éneklőt 
ment meg az elpusztulástól.

Ami kárt aztán a macska a verebekben tesz, az 
tulajdonképen haszon abban az esetben pl. mikor ta
vaszkor e szárnyasokat a veteményágyaktól elriasztja, 
távol tartja. Mert ismeretes, hogy a veréb kivált borsó, 
saláta s hasonló ágyak növényzetében súlyos kárt tehet.

Meg kell még fontolnia a macskagyülölőnek azt 
is, hogy különösen egerek s hasonló kártevők pusztí
tásával a macska rendszerint több hasznot hajt, mint 
amennyi kárt a hasznos madarak üldözésével esetleg okoz.
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Sok kertész arról van meggyőződve, hogy egy 
macska több hasznot hajt, mint sok hasznos madár s 
nem is bánja, ha kertjét ez a czirmos felkeresi.

A madárvédelemre különben is számos más, a 
macskaüldőzésnél jobb, alkalmasabb eszköz áll ren
delkezésünkre (mesterseges fészkelők, téli etetők, védő 
berendezések, fészekrombolásnak, tojáskiszedésnek 
akadályozása), alkalmazzuk hát azokat s ne üldözzük 
oktalanul a macskát, amely e tekintetben való rossz 
hírnevét nem egészen érdemli meg. ®

Állatkínzó, akit megjutalmaztak. Különösen hangzik, 
de tényleg megtörtént. Meiningen egy provincziális vá
rosában, Sonnebergben, baromfikiállitást rendeztek s 
azon résztvett kakasaival egy Morgenroth nevű ember 
is. A juri több dijat itélt meg e kiállító állatainak s 
csak az odaítélés után jött rá, a megejtett utólagos 
vizsgálat révén, hogy nevezett a kakasok tollazatát meg
hamisította és pedig embertelen állatkínzással. A fur
fangos és mellé embertelen fametsző mester (mert az 
volt) kakasai hibás formájú és szinü tollait t. i. kihu- 
zogatta és hibátlanokat dugott helyükre s ezeket gom
bostűkkel erősítette oda az eleven húsba, egyben pedig 
a tulmagas faroktartáson is segített úgy, hogy az állat
u. n. „püspökfalat“-ját átfúrta, fonalat huzott bele s 
lehúzta (lekonyitotta) az egészet, a fonalat a toll között 
a czombok tövéhez erősítvén.

A bíráló-bizottság Morgenroth-ot a bíróságnál 
csalás és állatkínzás czimén feljelentvén, az 6 heti el
zárásra ítélte a furfangos fametszőt, aki persze felleb
bezett. A felebbviteli fórum csudálatosképen csak csalási 
kísérletért Ítélte el aztán és pedig 3 heti elzárásra az 
állatkínzót, vagyis annnak kinzó manipuláczióit nem 
találta büntethetőnek.

Csudálatos ez azért, mert a Németbirodalomban 
ép oly törvényes határozatok vannak erre nézve, mint 
nálunk.

Bizonyosan abba kapaszkodott az itélő bíró, hogy 
hiszen kezdetben még a szakértő juri figyelmét is ki
kerülte a kinzási tény, az tehát nem volt nyilvános és 
botrányt okozó. Mert hogy a tűkkel való szurkálás és 
a „püspökfalat" átfúrását különben kínzónak kellett 
hogy vegye ő is, az feltehető. M. K.

IRODALOM-
Egy érdekes könyv. Az állatvédelmi irodalom ha

zánkban nem kicsinylendő ugyan, hiszen egymaga 
egyesületünk is nagyszámú ily művet hozott eddig is 
forgalomba; azonban pl. az állatoknak a betegségektől 
való védése tekintetében, mely pedig ugyancsak állat- 
védelmi kérdés, ezideig nagyobbszabásu szakirodalmi 
termékünk nincs.

Az Athenaeum könyvkiadóvállalat értesítéséből arról 
veszünk tudomást, hogy az irodalom terén immár 35 
év óta működő ügybarátunk, Monostori Károly állat
orvosi főiskolai tanár tollából legközelebb egy mű hagyja 
el a sajtót, melyre már most előfizetni lehet s mely 
223 ábrával illusztráltan fogja elénk tárni a hasznos

házi állatok mindenféle betegségei elleni védekezést. 
Az „Állategészse’gtanu czimü ezen könyv a közeli hetek
ben fog megjelenni s bolti ára 5 korona. Kipróbált 
szakírónk e munkájára már most felhívjuk olvasóink 
figyelmét. A könyvet jövő számunkban bőven ismertetni 
fogjuk.

Az Országos Állatvédő Egyesület
 kiadásában 

megjelentek és az egyesület helyiségében 
(Budapest IX., Ernő-utcza 11 — 13.) kaphatók:

A Z  OKSZERŰ MADÁRVÉDELEM ESZKÖZEI. Irta 
Chernel István, a Kőszegi Állatvédő Egyesület 

elnöke. Ára 30 fillér. Ebben a füzetben a szerző ki
mentő és alapos módon, könnyen érthető és vonzó 
előadásban ismerteti a gyakorlati madárvédelem lényegét, 
a fészkelő odúk különböző fajtáit, azok helyes alkal
mazásának mikéntjét és a hasznos madarak szaporo
dásának előmozdítására alkalmas természetes fészkelő
helyeknek ültetvények utján való létesítését. ©

ÁLLATVÉDŐK TÖRVÉNYKÖNYVE. Az állatvédelemre 
vonatkozó összes és az állategészségi nevezetesebb 

törvények és rendeletek gyűjteménye. I r ta : K. Nagy 
Sándor, pestvidéki kir. törvényszéki biró. Ára 60 fillér.

A Z  EMBER ÉS A KUTYA. Védekezés a veszettség 
ellen. I r ta : K. Nagy Sándor, pestvidéki kir. törvény- 

széki biró. Ára 30 fillér. EJ

M AGYARORSZÁG MADÁRVÉDELMÉNEK TÖRTÉ
N I  NETE, FEJLŐDÉSE ES JELENLEGI ÁLLAPOTA. 
Irta: dr. Kukuljevic József, m. k. állatorvos. 27 ábrával, 
3 grafikai táblával. Ára 1 korona. ©

MADÁRVÉDELEM GYAKORLATI SZEMPONTBÓL. 
Irta: Kukuljevic József. 23. képpel. Ára 10 fillér.

A Z  ÁLLATVÉDELEM FONTOSSÁGA AZ EMBERI- 
SÉG MŰVELŐDÉSÉNEK SZEMPONTJÁBÓL. 

Irta: Kukuljevic József. Ára 20 fillér. . f§J

A Z  ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET HU- 
SZONÖT ÉVI MŰKÖDÉSE és az állatvédelmi 

törekvések Magyarországban. Irta: Máday Izidor. — 
Ára 1 korona. @3

SZEMELLENZŐRŐL. Irta: Pákozdy László. 4 
képpel. Ára 20 fillér. ©A

Tanító arak és tanítónők figyelmébe!
Az Ifjúsági Madárvédő Liga megalakításához, valamint a Madarak 
és Fák napjára való előkészületekhez a jánljuk: VADAY JÓZSEF 

nagyváradi közs. isk. igazgató munkáit:

A Madarak és Fák napja. Vezérfonal. Ára 1 korona 25 fillér. 
Alkalmi dalosfüzet a Madarak és Fák napjára. Ára 55 fillér.

A két művecske együtt 1 korona 80 fillér beküldése mellett bér
mentve rendelhető meg a szerzőnél Nagyváradon.

Felelős szerkesztő : dr. Kukuljevic József. „Jókai" könyvnyomda nyomása, Budapest VII., Thököly-ut 28. (Garay-bazár.)
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A  macska és a madárvédelem.
Arra a közleményre, mely lapunk f. évi 10-ik 

számában Rey dr. megfigyelései alapján cirmosaink 
rossz tulajdonságait igyekszik mentegetni és enyhíteni, 
az igazság érdekében, megjegyzéseimet a következők
ben adom.

A macskakérdésben a madárvédők ma már ta
pasztalatokon sarkaló tényekből leszűrt Ítéletüket tömö
ren imigy formulázzák : a macska csak addig ártatlan, 
ameddig a szobából ki nem járogat vagyis más szó
val : amig valósággal rabkenyéren él. Mihelyt szabad
jára kerül, felügyelet nélkül kóborol az udvaron és 
háztájon, rászokik a mind messzebbre való kalando
zásra és ekkor pedig hasznot alig szerez többé, ellen
ben károssága oly mértékben fokozódik, hogy tartóz
kodás nélkül kimondhatom: az apró vadnak és ma- 
dárságnak ő a legveszedelmesebb állati ellensége.

Ahol macskák csatangolnak, ott vadtenyésztésről, 
madárvédelemről szó sem lehet, mert a csavargásra 
szokott macska úgyszólván végképpen letesz a fárad
ságos egérvadászatról s hajnali meg esti portyázásai 
közben merőben a szundikáló madarakat, a fiókás 
fészkeket, a pár napos süldő nyulakat, a fogoly, fürj 
és fácán csirkéit pusztítja, még pedig olyan szemen- 
szedett tervszerűséggel, következetességgel és ravasz
kodással, hogy a mélyebben figyelő szinte elámul sá
fárkodásain.

Bámulatos nyomozó, fészekkereső és lesvadász. A 
szabadon álló fészkekkel könnyűszerrel végez, az üre
gekben költő fajok családi otthonával azonképen. Fel
mászik a legmagasabb, legmeredekebb pontokra s ki- 
ráncigálja még az aránylag mély üregekben rejtőző 
madárfiókákat is, vagy lesből kapja el az ételthordó 
anyamadarakat. Megfigyeltem, hogy a sima falon épült, 
tehát hozzáférhetetlen fecske-fészek alá heveredett

A MAGYARORSZÁG? Á L L A T V É D Ő  E G Y E S Ü L E T E K  KÖZLÖNYE 
KIADJA AZ ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET BUDAPESTEN

M egjelenik  eg y szer  havonként. □  □  Előfizetési á r a  1 évre ‘2 korona .

IX., ERNÖ-UTCZA 11—13. sz. TELEFON 85-12.

Ezen lap közlem ényeinek  u tán n yo m ásá t  nem csak  szívesen m egengedjük , 
han em  tisztelettel k é r jük  is.
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