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  „Midőn ez magát nem tudá szeretni, ő megszerette pusztuló faját.”- Arany János, 

Széchenyi emlékezete (1860) 

  A magyar irodalom első magyar nyelvű könyve nem a négy evangéliumot tartalmazó 

és a huszita bibliának mondott Müncheni kódex, hanem a Fiorettiből fordított Jókai kódex, s 

benne a gubbiói farkas története. Szent Ferenc rábeszéli a farkast, hogy ne szaggassa szét 

Gubbio lakosait, s megígéri a gubbióiak nevében, hogy a város polgárai majd gondoskodnak 

róla, hogy farkas-testvérüknek nagy-nagy éhségében ne kelljen szétszaggatnia Gubbió 

lakosságát. Hát ennek a legendának következtében is lett Assziszi Szent Ferenc az állatok 

védőszentje. Az állatok világnapja 1931-ben született meg Magyarországon – 

megveregethetjük a vállunkat – s a rendszerváltás után vált, (nem a ’45-ös, hanem a’89-es) 

után népszerűvé. Eredetileg a vadon élő állatokra hívta fel a figyelmet, ma inkább a velünk 

élő állatok szerepe dominál az ünnepen, mely október 4-ére esik. 

  A világnapok sorában számtalan, az állatokkal foglalkozó ünnep alakult ki, s felmérve 

a „konkurenciaharcot” mindegyik keresi saját arculatát, amellyel újat és különlegeset nyújt. 

Az állatok világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre – olvasom az Interneten, 

melyikünk hamarább, majd megvívja érte a harcot az olasz meg a Magyar Tudományos 

Akadémia. Az itáliai kezdeményezés célja – a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése 

volt. Később a kör tágult, minden állat védelmét felvállalta, a világnapok szaporodásával 

párhuzamosan viszont egyre inkább a velünk élő állatok kerültek a középpontba. Eredeti 

időpontja október 4-e, Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója. A rendalapító Szent Ferenc 

az állatok védőszentje, aki a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem 

beszélgetett is velük. A szervezők a leggyakrabban október első vasárnapjára szervezik a 

programokat, hogy minél több emberhez eljusson üzenetük.  

  Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, 

segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és 

állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 

Világszerte programokkal viszik közelebb az elgondolást a gyakorlathoz: kisállat-

örökbefogadást, állatkerti programokat, fesztiválokat, nyílt napokat és más hasonló akciókat 

szerveznek. 

  Idén is felvonulással ünneplik az állatbarátok az Állatok Világnapját. A menet délelőtt 

10 órakor indul a Bazilika melletti parkolóból és az Andrássy úton át jutnak el a Hősök terére. 

Az Állatok Világnapját 1931 óta Assisi Szent Ferenc halálának napján, azaz október 4-én 

tartják világszerte. A felvonulás egyik szervezője, a Noé Állatotthon Alapítvány képviselői 

azt kérik, hogy az állattartók lehetőség szerint olyan állatokkal vágjanak neki a felvonulásnak, 

melyek jól bírják a hosszú menetelést…  

  Egy alapítványi sajtóanyag viszont azt panaszolja fel, hogy az Állatok világnapja és 

Assisi Szent Ferenc ünnepe alkalmából inkább az állatok éjszakáját, szenvedését, 

kipusztulását láthatjuk. Az emberiség létszáma évente közel nyolcvan millióval nő. Csupán 

csak a mai, egyetlen napon (!) több embercsecsemő születik, mint amennyi az összes 

emberszabású fajok (csimpánz, stb.) együttes teljes létszáma a Földön. 



  A sajtóanyag összeállítójának felhívjuk a figyelmét egy másik fajnak a kipusztítására, 

melyek létszáma 30 éven belül a felére csökken. Ez ugyan nem emberszabású gorilla, hanem 

ember. Az a neve, hogy magyar. A magyar faj világnapjára nincs egy jó sajtóanyaga? Azt 

szívesen lehozná e nemzetietlenné vált magyar sajtó valamelyike, még a Koinónia is.  

  Meg kell rendezni a magyar faj világnapját, mert a magyar nők termékenységi rátája 

1.2, s ez annyi jelent, hogy harminc éven belül a felére fogyunk. 2020-ra már a 8 éves 

gyerekek többsége cigány a hazában. Csak Attila, Álmos, Árpád elveszett juhaihoz menjetek! 

– mondja nekünk Jézus. Ha ezeket már megmentettük, akkor mehetünk Budapesttől és a 

Kárpát-medencétől kezdve az összes nemzetekhez. 

  Kérünk ötleteket. Mikor rendezzük meg? Kikkel fogózzunk össze? A Koinónia 

szerkesztősége felajánl a rendezés költségeire:   

Bulányi György   100.000 Ft 

Faragó Ferenc      50.000 Ft 

  Bisztrai György      20.000 Ft 

  Inczédy Péter        10.000 Ft 

  Csiky Lajos          10.000 Ft 

  Összesen:    190.000 Ft 

    A magyar faj világnapja nyilvános meghirdetésének legközelebbi dátuma: 2008. 

december 6-án 11 órakor szentmisét és prédikációt mond a pilisszántói Boldogasszony 

kápolnában Bulányi György piarista tanár. 

 

Megjelent:  

Koinónia 2008. november 

Válogatott írások… (szerk. Faragó Ferenc) 

 


