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Ennek a szózatnak az elementáris ereje vezeti tollúnkat, 
midőn az állatvédelem eszméjének mennél szélesebb körökbe való 
terjesztését tűzzük feladatúi. Szánalmat, rokonszenvet, jó bánás-
módot akarunk kelteni az emberek nagy tömegében az állatok iránt. 

Hogy czélunkat elérhessük: szükségünk van különösen a 
sajtó támogatására. Lapunk meghatározott napokhoz nem kötött 
időközökben jelenik meg úgynevezett kefelenyomatban. Ezt a kéz-
irat gyanánt tekintendő kefelenyomatot minden magyarországi 
újságnak megküldjük azzal a kérelemmel, hogy czikkeinhböl 
vegyenek át mennél többet*), hogy az állatvédelem eszméjével 
mennél hamarább megbarátkozzék a nagyközönség. 

Tisztelettel fölkérjük a hazai irókat, tanítókat, nevelőket: 
fogjanak velünk kezet egy irodalom megindítására, mely prózá-
ban és versben az állatvédelem nemes eszméjének legyen hirde-
tője. Oly gazdag anyagot nyújt az állatok élete, hogy ebből szebb-
nél szebb történeteket, gyermekeknek alkalmas meséket, népnek 
való érdekes olvasmányokat lehet formálni. A kutyának hűsége, 
a lónak emlékező tehetsége, az éneklő madarak hasznos volta, 
s az anyai szeretet minden állatban stb. mennyi megható el-
beszélésnek, ismeretterjesztő czikknek lehet alapja az ifjúság és 
a nép számára. 

Mily rokonszenvet, jó bánásmódot keltő eredménye lesz 
ezeknek az olvasmányoknek kis füzetekben kiadva a ponyván! A 
selejtes ponyvairodaími termékek mételyező hatásának ellen-
súlyozása mellett a szívjóság is, léleknemesség is magasabb fokra 
hág az emberekben! 

Szerény törekvésünknek az lenne a legszebb jutalma, ha a 
kezdet nehézségeit legyőzve, messzekiható figyelmet tudnánk 
ébreszteni az állatvédelem eszméje érclekében. Akkor a siker sem 
maradna el s az »Állatok őre« megfelelne hivatásának. 

A szerkesztő. 

Fe lh ívás 
a magyarországi írókhoz, lelki-pásztorokhoz, tanárok-taní-

tókhoz, népnevelőkhöz és állatorvosokhoz. 

„ Verba volánt, scripta manent." 

Az Országos Állatvédő-Egyesület az állatvédelemnek a nép-
nevelés és az ifjúság lelkületére való közvetlen hatás terén fel-
adatául tűzte ki, hogy 

a) a most szerte elterjedt erkölcsrontó, népbutitó ponyva-
irodalmat magán a ponyván akként támadja meg, hogy az állatok-
kal való szelid, okszerű bánásmód erkölcsi és egyszersmind gaz-

* Kérjük az illető lapok és folyóiratok beküldését. 
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daságai hasznait népies modorban, a szükséges és tetszetős raj-
zokkal felszerelve, nagy számban terjesztené, így ezen a téren 
kiegészítő részét alkotná meg annak a vállalatnak, a mely más 
irányokban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatása 
mellett szintén a ponyván már meg is kezdetett. Czélul tűzte ki 
továbbá az egyesület 

b) tartalmasabb, már inkább speciális irányú munkák ter-
jesztését ; első sorban egészen népiesen megírt, a legfontosabb 
esetekre vonatkozó állatorvosi munkák által, melyek lehetővé 
tennék azt, hogy az állatorvosi állomástól távol lakó értelmesebb 
tanyás-gazda vagy falusi ember legalább bizonyos fokig tudjon 
jószágán segíteni, azt pld.: a kuruzslással járó kínzástól megóvni. 

Végül c) követve a külföld jó és foganatosnak bizonyult 
példáját, az orsz. állatvédő-egyesület a maga részéről is gondos-
kodnék oly, jutalomnak beillő, tetszetős könyvecskék szerzéséről, 
és különösen a népiskolák körében való terjesztéséről, a melyek 
a gvermek-világ értelmi köréhez szabva, az állatokkal való szelid 
és okos bánásmód nemes voltát fejtegetnék. 

Mindezen felsorolt czélok elérhetésére az Orsz. Állatvédő-
Egyesület ezennel felhívja az ország iróit, tanárait, tanítóit, nép-
nevelőit, lelkészeket, állatorvosokat és mindazokat, kik hivatá-
suknál fogva a nép zömére, az ifjú és még hajlítható nemzedékre 
legközvetlenebb befolyást gyakorolhatnak, hogy az állatvédelem 
eszméjének terjesztésére szánt, az állatvédelem köréből merített 
tárgyú kisebb vagy nagyobb dolgozataikat, eredeti vagy fordított 
munkákat, verseket, népies elbeszéléseket, szóval minden oly tárgyú 
és irányzatú dolgozataikat, melyek alkalmasak a felsorolt ponto-
zatok szerint az állatvédelem eszméjének és az egyesület inten-
tióinak megvalósítására, ezen egyesületnek mutassák be. 

Nem czélj egyesületnek ezúttal pályázatot hirdetni és 
a beküldendő dolgozatok közül csupán egyiket vagy másikat 
elfogadni, hanem méltányos elbírálás alá kerülend mindannyi 
munka és megfelelő díjazásban részesül minden egyes csekélység 
is, mely a kitűzött és fentebb jelzett czél- és irányzatnak megfelel. 

Tájékozás végett megemlítjük, hogy egy az egyesület által 
kiadatni szokott évkönyv nagyságának megfelelő nyomtatott ivre 
(16 oldalra) terjedő eredeti munka dija 25 frt, egy oldala tehá* 
1 frt 60 kr., egy-egy sora pedig 4 kr. : mig fordított munka ive 
20 frt, oldala 1 frt 25 kr., sora 3 kr. díjazásban részesül. A 
ponyvairodalomnak szánt dolgozatok ne legyenek' hosszabbak 
2—3, legfeljebb 4 oldalra terjedők. A dolgozatok az Országos 
Állatvédő-Egyesület czimére: Budapest, IV. kalap-utcza 12. szám, 
I. em. vagy közvetlenül dr. Szalkay Gyula főtitkárhoz II. ker. 
vám-uteza 11. szám alá 1891. évi szeptember l-ig beküldendők. 

Midőn ezen felhívásunkat az országnak fentkitett nemes-
lelkü szellemi munkásaihoz intézzük, teszszük ezt azon remény-
ben, hogy kérelmünk nem leend a pusztába kiáltó szó, mely 
visszhangra nem talál, hanem az együttes közreműködés által oly 
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hathatós szózattá fejlik, mely az állatvédelem terén megtalálja 
útját a gyermek fogékony szivéhez és a felnőttek idegenkedő 
gondolkozásmódjához; az észszerrű és tanulatlan népnek az ál-
latokkal való bánásmódjához szintúgy, mint a sajtó azon részé-
hez, mely czélul tűzte ki magának a gúnyolódás fegyverével lerom-
bolni ama fáradságos munka alapját, melyet oly sok hányatta-
tás között oly kitartó türelemmel és sokszor nagy áldozatok 
árán felépítenünk sikerült. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület nevében: 
Aigner Béla, Dr. SzalJcay Gyula, 

jegyző. igazgató-titkár. 

Jeles külföldi egyének eszméi az állatokról és az 
állatvédelemről. 

Azt tartom eszes lénynek első tulajdonságának: humanusnak kell 
lennie. Nagy Frigyes. 

Nem tökéletes czivilizatió az, mely istennek néma és tehetetlen te-
remtményeit kizárja az embernek könyörületéből. Victoria, angol királynő. 

Azon férfiú, ki a galamblövészet boldogtalan játékának helyettesíté-
sére eszközt talált, kiváló elismerést érdemel. Vilmos császár. 

Sok kegyetlenséget követnek el az állatokon. Ez ellen tenni s a kö-
nyörületességet kelteni kell. Gyermekeimre akkép iparkodom hatni, hogy 
érző szivüket az állatokkal szemben is megőrizzék — m i , a k i r á l y i 
h á z t a g j a i , e g y t ö l - e g y i g h i v e i v a g y u n k a z á l l a t v é d e -
l e m n e k . Én is azon nézetben vagyok, hogy az, aki állatokat kínoz, nem 
jó ember s nem fog visszariadni embertársai ellen irányuló bűntettektől sem-

Károly Lajos főherczeg, 
a bécsi egyesület vddnöke. 

A míveltség alsóbb fokán levő népek, legjellegzőbb bűne az állatok 
iránti kegyetlenség. Amely népnél ez feltalálható, annál ezt biztos jeléül 
tekinthetjük a tudatlanság s durvaságnak, amely tulajdonságokat még a 
pompa, a »nemesség< külső jelei sem palástolhatnak el. Az állatok iránti 
kegyetlenség megkeményíti a szivet emberek iránt s valódi miveltséggel 
össze nem fér, Humboldt Sándor. 

Jó és nemes emberre nézve nemcsak a felebarátja iránti szeretet 
szent kötelesség, hanem a könyörület oktalan teremtmények iránt is. 

Newton. 

Miután sok éven át az állatkínzás megszüntetése ügyében tőlem tel-
hetőleg működtem, az utóbbi időben arról győződtem meg, hogy az állat-
kínzás túlnyomó számú esetei a most divó vágási módból erednek. Azért 
kérve-kérem törvényhozóinkat, közigazgatási és községi tisztviselőinket, 




