
SURÁNYI DEZS6

VadOD élő állatok a Bibliábar. Il.

IV. Madarak

Tristram 348 'madárfajról tud Palesztinában, ezek egy része költöző madár, de
többnyire állandóan ott él; 271 faj mársékelt övi, 40 faj etióp, 7 faj indiai és
30 madárfaj a palesztin areához tartozik. A mózesi törvények 20 fajt említenek.
amelyek tisztátalanok, ezek a következők (különböző fordítások, szófejtések alap
ján a legvalószínűbb); szirtí sas, szakállas saskeselyű, halászsas, gyászos héja
(Feidegg sólyom), vörös és barna kánya, holló, erdei fülesbagoly, afrikai strucc,
kakukk (sirály), kuvík (lappantyú), gyöngybagoly, kárókatona, pelikán, bütykös
hattyú (kék fu», egyiptomi íbísz (batla), bölömbika, fehér (fekete) gólya, szür
leegém (Lev 11,13-19; MTörv 14,12-18). A galambfélék, gerlék, fürj és bankivátyúk
(házityúk) fogyasztható madarak, nincs viszont eligazítás a háziverébre, fogolyra,
pávára és fecskére vonatkozóan; a galamb és a gerle áldozati állat (Lev 1,14).

A szárnyasok háziasítása elég későn kezdődött el Palesztinában, valamivel
korábban kezdték tenyészteni a galambot (Iz 60,8; Oz 11,11; Zsolt 55,7), mint a
baromfit (Sir 11,30). Többnyire vadászat útján tudták megfogni a madarat, a
madarászok hálót, tőrt, sőt hurkot használtak (Péld 1,17; 6,5; Zsolt 69,23; 91,3;
124,7; 140,6; Am 3,5; Oz 9,8). Ennek fortélyait a vándorlás során sajátitották el
a zsidók (vö. MTörv 12,30; Józs 34,30). Elterjedt foglalkozási forma, mert átvitt
értelemben is sokat emlitik a bibliai szerzők (Jób 34,30; Zsolt 18,6; 2 Tim 2,26).
A fürjek kézzel is megfoghatók. mikor nagy csapatban vonulnak (Kiv 16,13; Zsolt
78,27-31). Ha a madarakat nem tápláléknak fogták, nem minden esetben ölték meg,
hanem kalitkaban (Am 3,5) vagy kosárban tartották (Sir 11,30), néha a játék
kedvéért kikötötték (Jób 40,29).

A madarak fészket építenek (Zsolt 84,4; Mt 8,20; Lk 9,58), hogy biztonságban
legyenek a tojások és a fiókák. A sas magasba rakja a fészket (Jób 39,30; Abd 4;
Hab 2,9; Jer 49,16). A fészekalját sok veszedelem fenyegeti, ha az anya elrepül
a fészekről (Péld 27,8; 5Móz 32,11), az árva fészket (Iz 10,14; 16,2) kirabolják
(5 Móz 22,6; Iz 10,14) s könnyen idegen madarak tolakodhatnak oda (Jer 17,11).

Talán az élőlények kipusztulásának megakadályozását kívánta szabályozni a
következő mózesí törvény: "Ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy ma
dárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, s az anyamadár rajta ül a
fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt. Ha a
fiókákat ki is szeded, az anyamadaratJ hagyd repülni, hogy jól menjen a sorod és
sokáig élj." (MTörv 22,6-7; vö. Kiv 23,19; 34,26; MTörv 14,21; összegezés: Lev
22,28).

a) Galambok, gerlék. A kék galamb (Columba oenas) szürke, meIle borvörös,
az üregi nyulak [árataíban, házak padlásterében, elhagyott fészkek ben, harkály
odukban (Jer 48,28), dúcokban (Iz 60,8) költ. A szirti galamb (C. livia) szíkla
falak, hasadékok, sivatagi buckák védettebb részein fészkel; a bíborgalamb (C.
arquatrix) párás, nedves helyeken tanyázik szívesen, a felszálló meleg levegőt

Ielhasználva repül (pl. Jordán völgye) (Ez 7,16). Felderítő, mint a postagalamb
(Ter 8,8-12), az ember tápláléka, de nem lehet a vadállatok martaléka (Zsolt
74,19), Ösztönei nem csapják be (Jer 8,7), életeleme a repülés (Zsolt 55,6; Ez
7,16), A vadgalambot hálóval fogták, a késői (kettészakadt állam) időszakban a
galambot már tenyésztették is (Iz 60,8; Mt 10,16), valójában szelíd (Mt 10,16) és
félénk (Én ,2,14; 5,2; Oz 7,11). Jézus korában a zsinagóga előcsarnokában árusí
tották a galambokat (Mt 21,12; Mk 11,15-16; Lk 19,45-47; Jn 2,14-16).

A galamb sorsa siralmas, rettegnek is emiatt (Oz 11,11; Iz 38,14; 59,11; Náh 2,7),
galambot áldoztak a názirság alkalmából (Ter 15,9; Lev 5,7,. 11; Szám 6,10; Lk
2,24), gyermekágyi és betegség utáni tisztuláskor (Lev 12,6, .8; 14,22 .. 30), vala
mint engesztelésképpen is galambot öltek (LeN' 15,14 .. 29).

A tanulmány első részét 1980 januári számunkban közöltük,
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S mível a galamb a szelídség, tisztaság szimbólurna, a Szeritlélek galamb
képében jelent meg (Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22; Jn 1,32), mikor Jézus megkeresz
telkedik a Jordán folyóban.

Gerlék·rőtl is szó esik az áldozatok pontos leírásában (Ter 15,9): a názírság
megpecsételésekor (Lev 1,14; MTörv 6,10), vétkekért (Lev 5,7), gyermekszülés
(Lev 12,6) és betegség (Lev 15,14 .. 29) után gerlét áldoztak. - A gerle is jól
tájékozódik a levegőben (Jer 8,7) és szépen turbékol (Én 2,12).

A bibliai földön a kacagó gerle (Streptopelía roseogrisea), a pálmagerle (S.
senegalíensís) és a közönséges gerle (S. turttrrr nagyon gyakori madár. Az Új
szövetségben csak Lukács említi a gerlét (2,24), más könyvekben nincs róla sem
rniféle adat, de értelemszerűen a madárárusok valójában galamb- és gerleárusok
lehettek - a másik két evangéliumban is (Mt 21,12; Jn 2,14-16).

b) Fürj, fogoly. A fürj (Coturnix coturnix) a. Sínai-félszígeten, küíönösen
Kibrót-hattáava környékén nagy számban él. Tavasztól a tél beköszöntéig ván
dorolnak, az esti pusztán pitypalatty hívó jelet adnak, a növényzet között ügye
sen rejtőznek. November közepén Perzsia felé elvonulnak. de márciusban újra
megjelennek. A fürj gyorsan repül, a nagy távolságtól kifáradnak, könnyen so
dorja a fürj csapatokat a szél (Szám 11,31).

Egyik alkalommal a vándorló zsidók táborát fürjek érték el (Kiv 16,13; Zsolt
105,40), a kiéhezett nomádok a finom falatoktól (no meg a könnyű: vadászzsák
mánytól) nem tudtak betelni (Jos. Flavius: Zsdd. tört. III. 1,5), halemra ölték a
madarakat, s úgy száradtak a sózott fürjek, mínt a halak (Hérod, II. 77.). A
mohóságra ráfizettek a zsidók, mert meghaltak (Zsolt 78,27-31), innen a hely
neve: Kíbrét-hattáava, azaz a kéjek temetője (Szám 11,31-35; MTörv 9,22; Zsolt
78,31-35).

Fogoly (Perdix perdix). Erős a szárnysuhogása, a fürj nél valamivel nagyobb,
keményen cserreg ; a szirti fogoly füttyöget, s a csukár (Alectoris chukar) kot
kodácsol. Élettér vonatkozásában a két faj egymást helyettesíti, mindkettő alacso
nyan és viszonylag rosszul repül; a fogolyra és csukarra egyaránt vadásznak,
csaléteknek is használják (Sir 11,30), főleg hegyes vidékeken élnek (1 Sám 26,20).
A fogoly fészkélést szokásaít Jeremiás írta le: "A fogolymadár kikölti a tojást,
amit nem ő tojt. Ilyen az az ember, aki gazdagságot gyűjt hamis úton: élete
delén itt kell hagynia, így végill is bolondnak bizonyul," (Jer 17,11)

c) Házityúk, páva. A házityúk Indiából származik (Gallus gallus), amely a
bankivatyúkból alakult ki, valószínűleg a Királyok könyve erre utal (1 Kir 4,23),
de nem zárható ki a kacsa mínt madárfaj sem. Példázatokban fontos motívum
a kakas és a tyúk. A hajnalt jelző kakasszó emlékezteti majd Pétert a taga
dásra, amit jó előre megjöveridöltJézus (Mt 26,34; Mk 14,30; Lk 22,34; Jn 13,38),
s be is következik (Mt 26,74-75; Mk 14,68-72; Lk 22,60-62; Jn 18,27).

Említi Lukács evangéliuma. a tyúktojást, mint táplálékot (Lk 11,12) - akár
csak Jób (6,6) - s nagyon szép a kotlós tyúk és csibéi hasonlat: "Jeruzs,álem,
Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat, és akiket küldenek hozzád. azokat megköve
zed! Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk
szárnya alá gyűjti csibéit ..." (Lk 13,34-35; Mt 23,37-38). A kakas alektor, a tyúk
(madár) ornis, a kiscsibe (fióka) nossia szóval szerepel az Üjszövetségben,

Páva (Pavo cristatus). India és Ceylon bokros, ligetes vidékeiről származik,
az ókorban a Közel-Keleten ismerték. A kevélység megtestesítőie, víllámcsapás és
a gonosz tekintet. ellen rikácsol - tartja a keleti hagyomány. Tukkí, tógaí, tokeí,
togei az indiai nyelvekben pávát jelent, héberül' tukkijjim~ Ophirból érkezik páva
(l Kir 10,22; 2 Krón 9,21), Hirám hajói hozzák.

d) Fecskék, verebek. Jó néhány fecskefaj magas egyedszámban él Palesztinában
és Egyiptomban. Füstifecske (Hírundo rustíca) agyagból és ágakból épít erős fész
ket. A madarak márciusban jelennek meg Palesztinában, ugyanekkor érkeznek
meg aszirtifecskék (Ptyonoprogme rupestris), sziklafalakra építik fészküket; a
parti fecskék (Riparía riparía) löszfalakba, agyagos szurdokfalakba építenek fész
ket. A Biblia is néhány fontos információt ad a fecskékről : fészkelő madár (Zsolt
84,3), nagyon jól tájékozódik (JeT 8,7; Péld 26,2), fiókái csipognak a fészekben
(Iz 38,14). A fecske ürüléke kellemetlen gyulladást okozhat a bőrön. Tóbiás így
tudósít: " ...Nem tudtam; hogy fecskék fészkelnek fölöttem a falon. Meleg ürülék
hullott a szemembe. Fehér foltok keletkeztek .raj tam, úgyhogy orvoshoz kellett
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fordulnom. Mínél több kenőcsöt használtam el, annál vakslibbá váltam a foltok
tól, végül egészen megvakultam. Négy évig nem láttam, sajnáltak is nagyon
testvéreim." (T6b 2,10) Tóbiás szemgyuűladása csak nagy sokára múlt el (Tób 3,16),

Honos a Közel-Keleten a házi veréb (Passer domestícus), igénytelen, az er
dőt kerüli, magános fák híján, erdőszélen is költhet. Az aranyveréb (P. eu
chlorus), sivatagi veréb (P. simplex), barna hátú veréb (P. luteus), sziklai veréb
(Petronia stulta) embertől távol tartózkodik, a vadregényes Jordán völgyében pe
dig a maobi -veréb (P. maobítícus), olasz veréb (P. itaIiae) és spanyol veréb (P.
híspaníolensís) olajfákon, akácíákon, tüskebokrokon fészkel.

A sippór (veréb) mindenütt megtalálható (Iz 56,9; Ez 39,17; Jer 12,9; Zsolt
8,8; 148,10), fészket épít települések közelében (Zsolt 84,4), fákon (Ez 47,23), he
gyek között (Zsolt 11,1) és a pusztában is (Zsolt 102,7). Fogyasztható (Neh 5,18)
és' áldszatí madár, a leprások tisztulási áldozatához verebet öl tek (Lev 14,6); ér
téke nem nagy, de a veréb - mint minden más élőlény, Isten gondviselését él
vezi (Mt 10,29-30; Lk 12,6-7 - strouthion).

e) Szirti sas, szaktillas saskeselyű, halászsas. A szirti sas (Aquila chrysaé
tos neser) tarkás tollazatú (vö. Ez 17,3), az égbolton köröz (Jób :39,29), látása ki
váló (Péld 23,5). A fészkét magasan a sziklák között építi (Jób 39,27; Jer 49,16),
az éjszakát a bércek között tölti (Jób 39,28). Hatalmas szárnyai suhognak a le
vegőben (Jer 48,40), gyorsan és kiszámíthatatlanul repül (2 Sám 1,23; Péld 30,19),
majd hirtelen lecsap áldozatára (Jób 9,26; Hab 1,8).

Zsákmánya kisebb emlősök, madarak, fiókák, csúszómászók, halak, sőt a dö
göt is megeszi (vö. Jób 39,30). Fiókái rendkívül falánkok (Péld 30,17), a szirti sas
nagyon védi fészkét, veszélyesetén a fiókáit felkapja (M Törv 31,11) '- hasonlít
hozzá Izrael és az Isten kapcsolata (Kiv 19,4). A fészek anyaga a fák hajtásai,
gallyai; röptében töri le az ágakat, míntha kertészkedne (vö. Ez 17,4-8). - Medi
terrán mítosz elevenedik meg a Bibliában, mikor is megújuló sas meséjét idézi
fel (Zsolt 103.,5), ugyanilyen a Ben-Nevis szíklái között élő aranysas pár. Mikor
megöregedtek, a sasok elolvadtak a tűző napon, de később megtíatalodva újjá
születtek, (phoenix-madár).

Szakállas saskeselyű (Gypaeetus- barbatus, peres = hullám) tisztátalan madár
(Lev 11,13; MTörv 14,12). Nyaka igen rövid, szárnyai igen hosszúak, gyorsan
repül (Sir 4,19); olyan mint a vadászrepülő; hullámzó mozgással teljesen kifá
rasztja áldozatát. Másodrendű ragadozó: a megölt teknőscékát, kígyót. gyíkot, kis
emlöst fajrokonainak hagyja, a maradékot - és különösen a csontokat - elő

s:reret,ettelfogyasztja. Az orrutológusokban felmerült a gondolat, hogyapelres'
inkább griff (Gryps f'ulvus), ugyanis gyakori volt az ókori Palesztinában (ráhám
- Lev 11,18), juhokat rabol a nyájból (M Törv 28,51).

Halászsas (Pandion halíaeetes, oznijjá) is tisztátalan madár (Lev 11,13; MTörv
14,12). Zuhanórepüléssel csap le a vízbe, kíválőan halászik; világos szíriű, a halak
nehezen ismerik fél. Édesvizekben (Kishón) és tenger mellett egyaránt megte

,lepszik. Fészkelési :szokásai hasonlítanak a szía-tí saséhoz.

f) Gyászos héja, vörös és barna kánya, holló

Gyászos héja (Accipíter melanolencos, nes - Jób 39,26) a Szahara és Sinai
-félsziget területén él, háta fekete, nyaka fehér és oldalt a szárnyai is. Magas
fák ágvílláin fészkel, több évig azonos helyen költ. Kiválóan repül, zsákmányát,
varjakat, szarkákat, szajkókat stb. a levegőben kapja el. Tisztátalan (Lev 11,16;
MTörv 14,15).

Nyolc sólyomfaj található meg honosan Palesztinában, a legfontosabb a Fel
degg-sólyom (Falco vbiarndcus, ajjá - Jób 28,7). Nem fogyasztható {Lev 11,14;
MTörv 14,13). Bérceken. elhagyott sivatagi sziklapadokon fészkel, nagyon kedveli
a tüskés farkú gyíkot. Többnyire párosan vadásznak, a zegyik kifárasztja a mene-
külő, menekülní akaró állatot, a másik pedig megöli, /

Vörös (Mílvus milvus) és barna (M. migrans) kánya ugyancsak tisztátalan
(Kiv 11,14; MTörv 14,13), valamint Izajás idevonatkozó adata (34,15). A Biblia
dááh és dajjáh névvel illeti a kányákat, A vörös kánya hegyvidéki ragadozó ma
dár, rágcsálókat, madarakat, rovarokat és elhullott állatokat eszik. Viszont a
barna kánya vízközelben fészkel, előszeretettel kapkodja ki a vízből a döglött
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halaikat; a szürkegémekkel és kárókatonákkal közös telepet építenek, a három faj
békésen költ egymás mellett. Télen megfigyelhetők Juda földjén, nyáron a Gali-
leai-tó partján is. .

Holló (Corvus corax, óreb). A legértelmesebb madárfaj Konrad Lorenz sze
rint, Salamon király beszélni tudott a hollókkal, de a Nobel-díjas etnológus. kuta
tó emberi szóra is meg tudta tanítani hollóját. Mivel főleg éjjel mozog, valamint
dögevő, sokféle babona, hiedelem fűződik hozzá, pedig a Teremtő róla is gondos
kodik (Jób 38,41; vö. Lk 12,24). Hegyek között, bokrokon és fákon fészkel (Iz
34,10), szorgalmasan eteti fiókáit (Zsolt 147,9), éjfekete (Én 5,11). - Oreb az egyik
midián] fejedelem neve, akit Gedeon legyőzött (Bir 7,25; 8,3; Zsolt 83,12-; Iz 10,26).

Játékos madár, zsákmányát elrejti, a dögöt különösen szeretí, csak ritkán fo
gyaszt friss húst. A hollók közül az egyik faj csak a Jordán völgyében él, ez a
Corvus umbrinus.Gazdag a folklórja. A Salamon-hagyományon kívül, a szem ki
vájás (Péld 30,17), a segítő holló (1 Kir 17,2-6) visszatérő motívum, Tllés prófétá
nak táplálékot visznek a hollók, akárcsak Remete Szent Pálnak. Segítenek a, hol
lók Cicerónak és Valerius Maximusnak (ld. Scheiber Folk. Tárgy. tört. I. 116. o.),
továbbá Alexandrosznak (Strab. XVII. 1,43): zajongásukkal jelzik az ellenség ér
kezését.

g) Baglyok, kuvik, kakukk. Erdei fülesbagoly (Asío otus). A bat hajjaána
(Lev 11,6), kós (Lev 11,17; MTörv 14,16), amely magányosan üldögél az elhagyott
romok között (Zsolt 102,6), jansuf (Lev 11,17; MTörv 14,16) nagytestű bagoly
féleség, s a kippóz (Iz 34,15) lényegében a baglyok összefoglaló neve. Biblikus
állattani munkák alapján valószínű, hogy a bat hajjaáTJ,a és kós az erdei füles
bagolynak felel meg, a jansuf pedig az uhu (Bubo bubo) vagy a nagy testű egyipto
mi bagoly (Aulo ascalaphus) - útóbbi faj Beer-sheba környékén leülönösen gya
kori. Az uhu lakott településeket. építményeket szívesen választ fészkelésre, így
1>1. a Kheopsz piramist. A 'llkippóz talán a kígyónyakú madár (Anhinga anhinga),
mely Szíriában, Anatólíában költ, tollazata pompás.

A baglyokat - különösen 'az erdei fülesbagolyt és úhut ...:=' hiedelmek övezik,
halálmadár. noha a bölcsesség szímbóluma a görögöknél, Athéné szent madara.
A gyöngybagoly (Ty to alba), lilit, éjjeli madár (Lev 11,17; MTörv 14,16), főleg

Gileádban, Básán és Libanon területén. a, Jordán völgyében tenyészik. Tisztáta
lan állatok, ugyanúgy, mint a kuvik, lappantyú és kakukk

Kuvik (Athene noctua ; hámás' és sáir). Romokat lakja (Iz 13,21; Jel 18,2), az
ördöggel azonosítható (Lev 17,7; 2 Krón 11,15). Sötét, pusztító démon, amely nem
csak Babilón, hanem az edomita városok romjai között is él. Mindenféle ártó
szellem megszemélyesítője; még a görögök és rómaiak is hittek benne. Titokzatos
és gonosz madár a lappantyú (Caprimulgus europaeus). állítólag megfejl a kecskét
(kiszívja tejét), emiatt a teje elapad. Természetesen semmi alapja sincs ennek a
hagyománynak.

Kakukk (Cuculus canorus), A sahaf (Lev 11,16; MTörv 14,15) a görög fordí
tásokban .sirály faj név alatt szerepel, de 'I'rístram ,parti fecskének véli. Ez vég
eredményben nyitva is hagyható, mivel az életmódjáról semmi értékelhető adat
sincs, így marad az American Standard Version alapvető szófejtése, a kakukk.
A XVII. sz. elején már az egyik índiaí nagymogul ragyogó leírást adott a kakukk
ról, furcsa költési szokásairól. Fészekparazita,20 tojást is rak, de más-más ma
dár fészkébe (maga nem épít fészket), akikelő fiókák a fészekben talált tojást,
fiókát menthetetlenül kidobják. A kakukk főleg a szőrös hernyókat szeretí, eny
nyiben- hasznos madár.

h) Afrikai strucc, kárókatona, bibic, bölömbika. Afrikai strucc (Struthio carne
lus), Ma már csak Afrikában, de a bibliai időkben Arábiában is futkosott a
nagy testű madár. 2-3 mázsás állat. nem repül, a steppék, sivatagok lakója (Iz
13,21; 34,13; hasonlatban: Mik 1,8 - jálén, jaánáh), a szorniazást napokig eltűri.

Nagyon erős (Sir 4,3), támadólag is fellép. Nem repül, de a szárnyait szétterjeszti
futás közben (nósah - Jób 39,17); bár kotlik a strucc, 12~15 tojásat a földön
hagyja, s porral takarja be, a csibéket a nap sugara, melege kelti ki. Egy strucctojás
1300"':'1500 gramm. A strucc tisztátalan (Lev 11,16; MTörv 14,15), húsa nem is
leülönösebben kellemes. - Az etiópok magvakkal csalogatták a struccot szűk

völgyekbe, ahol a rejtőzködő vadászok kövekkel verték agyon a tőrbecsalt ma
darat (Strab. XVI. 4,11).
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Kárókatona (Phalacrocorax carbo) - (sálák = búvár). Palesztinában, külö
nösen a Földközl-tenger mellékén és a Galileaí-tó partján és a Jordán völgyében
tészkel. Él itt a törpe kárókatona is (Ph.pigmaeus). Peruban a kár6katonák ürü
lékéből alakultak ki a guano-telepek (60-80 m vastag), de Palesztinában nem
haladja meg a 2-3 méter vastagságot. A csontozata elég súlyos, vízen úszkálva
él és vadászik, ragyogó ("könnyű") búvár technikája van (sálák), Szürkegémekkel
szívesen fészkel, eltérő halfogási módszereik révén, egymás táplálékszerzésí te-
vékenységét nem zavarják. '

Lehet a szóbanforgó, tisztátalan állat (Lev 11,17; MTörv 14,17) még a bú
bosvöcsök (Podíceps crístatus). A Közel-Keleten inkább tél folyamán fordul elő,

Európa hidegtelű tájairól repülnek ide a búbosvöcskök, a tengeren sokat úsznak.
Magányosan költenek. a fészküket a vízre építik, ezek az ún. úszó fészkek. Furcsa
szokása a tollnyelés, okát még nem ismerik az ornitológusok,

Bibic (Vanellus vanellus - dulcifat). Télen elhúzódík Egyiptom felé, toíása
rendkívül ízletes. Nedves réteken vadászik apró állatokra. Fészkei talairepedé

.sekben találhatók. Viszont a Vulgata szerinti búbosbanka (Upupa epops) a dukí
fat (Lev 11,19; M Törv 14,18), odúban fészkel, a költési hely környékén utálatos
bűz terjeng, mert az anyamadár és a fiókák egyaránt kellemetlen szagú ürülé
kével riasztja el abetolakodókat. . Ligetes pusztákban .él.

Bölömbika (Botaurus stellarís - kippód). Tisztátalan állat (Lev 11,18; MTörv
14,16), lápos, vizenyős területen él. Tompa hangot ad, mégis messze hallatszik,
mert az összevert csórök zaját a felfújt tápcsatorna felerősíti. A Vulgata több
alkalommal sündisznónak fordítja, pedig a madarak felsorolásakor a bölömbika
jobban beleillik a képbe, mint a repülni nem .tudó sündisznó (így került ide a
denevér is) (vö. Iz 14,23; 34,11; Sof 2,14 és Lev 11,18; MTörv 14,16).

i) Pelikán, hattyú, i bisz, szürkegé.m és gólya. Peijkán (Pelicanus onocrotalus)
(- káat = hányás). A Galileaí-tő, Sós-tavak és a Nílus mentén élő nagy testa ma
dár nyelőcsöve rendkívül' tág. Láncokat alkotva halásznak a sekély vízben, s a
part felé üldözik a halakat. A bégvén vörös folt látható, a hiedelem szerlnt ez
a véres lakomára emlékeztet, fiókáit saját vérével táplálja, így az önfeláldozó
anyai szerétet jelképe. Tisztátalan (Lev 11,18; MTörv 14,17);" csoportosan, esetleg
magánosan él (Iz 34,11; Sof 2,14), pusztában a léte bizonytalan (Zsolt 102,6).

Bütykös hattyú (Cygnus olor - tinsemet) tisztátalan (Lev 11,18; MTörv 14,16).
Mélyebb vizekben úszkál, part menti· környezetben fészkel. Szürkésbarna tolla
zatú, öregkorban a tolla kifehéredik. A kék fu (Porphyrio porphyrío) a Septu
aginta szerint ugyancsak reális értelmezés. Bíborosan kék a tollazata, nádasban
fészkel. Növényeket, rovarokat, halaikat, kígyókat és madárfiókakat fogyaszt, vi
szont a bütykös hattyú csígákat, férgeket és rovarokat,

Egyiptomi ibisz (Threskíornís aethíopicus - anáfáh) ott pusztult ki szinte,
ahol szeritként tisztelték (Thot madara) és külön temetőket létesítettek az íbíszek
nek. Imhotep sírjából íbísz-műmía került elő. Ma Arábiában él nagy számban,
a csőrét az iszapba merítve, kiszűri az apró csigákat, kagylókat. férgeket. Az
íbísszel ellentétben, sötétbarna és zöldes színű a batla (Plegadís falcinellatus).
Bokrokon és magas fákon fészkel, más vízimadarakkaI fészek-kolóniát alkot. Az
anáfáh akár az egyíptomí--íbisz; akár batla - tisztátalan (Lev 11,19; MTörv 14,17).

Szürkegém (Ardea cinerea, ugyancsak lehet az anáfáh is), vörösgém (A. pur
pureaj.isőt fehér ibisz (A. bubulcus). Főleg a Jordán mellett él, ágkoronában nagy
fészket épít, de nádasok talaján ís lerakhatja tojásait. Főként halakkal táplál
ko!Zik, sekély vízekben mozog otthonosan.

Fehér (Cíconía crconia) és fekete (C. nigra) gólya. Afrika középső és déli ré
szén telel, február végén térnek vissza a Közel-Keletre, Szent madár, a magyar
népköltészetnek is kedves madara. Költöző (Jer 8,7), fán fészkel (Zsolt 104,17),
de ott is veszély fenyegetheti a tojásokat, fiókákat (Jób 39,18). Tisztátalan állat
(Lev 11,19; MTörv 14,18), mely a Tammuz kultuszban is szerepet kap, erre utal
a prófétai látomás '(Zak 5,9). ..

Gallyakból épített fészkében 3-4 fiókát nevel, csak tévhit a "gólya-ítélet",
kronizmus nincs a gólyánál ; igaz, a fiatalon el-hullott fiókákat megeszik a kifej
lett gályák. Az úgynevezett keleti gályák vonulnak Palesztinába, télen csak egy
kicsit húzódnak délebbre innen. A fekete gólya sokkal félénkebb, így nehezebb'
életébe is beplllantani.
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V. Emlősállatok

a) Vízben élő és repülő állatok. Jónás hala mítíkus motívum, a Mindenható
hatalmának kifejezője; a próféta kényszerű lakhelye a hal gyomra. A hal faja
és Jónás biztosra vehető partot érésének helye nem hatázozható meg pontosan.
A valószínű faj azonban meghatározható, mivel a Biblia több információt ad róla.

Ninive helyett Tarszisz felé próbál Jónás menekülní, de a hajó viharba ke
rül, engesztelésképpen a tengerbe vetik (vö. Strab. XVI. 2,28), s a vihar elmúlik
(Jón 1,3-4 .. 15-16); a biztos pusztulástól a nagy hal mentí meg. Elnyeli, 3 napig
kuporog a gyomrában Jónás (2,1-2), de imája meghallgatást nyer, kiveti magá
ból a hal (Jón 2,10). - Jézusnak níncs szüksége ilyen áldozatra, hatalmánál fog
va képes a háborgó vizet lecsendesíteni (vö. Mt 8,23-27;, Mk 4,35-41; Lk 8,22-25).

Úgy jön ki a hal szájából Jónás, mínt a víz (vö. Jón 2,10!)s • Jób is félelmetes
nek tartja ezt a tengeri lényt (Jób 7,12), mert nagy termetű, vizet lövell ki a száján,
felkorbácsolja a hullámokat (Ez 32,2). bőre értékes (Kiv 26,14; Ez 16,10 - igaz,
krokodilbőr is lehet). Jónás könyve tahas (1,17), az arab nyelv tukas, míg Máté
evangéliuma ketos (12,40) szóval jelöli a nevezetes állatot.

Oriás ámbrás cet (Physeter macroeephalus) 15-20 m hosszú, 40-60 foga van;
a fejében óriási üregek, s benne olaj, amely a mélységí nyomáskülönbséget egyen
líti ki. Húsa nem jó. Strabon írja, hogya Vörös-tenger partján 50 könyök (57 m)
hosszú cethalat 'dobott ki a víz, vagyis élt ezen vészen (Strab, XVI. 3,7). A másik
szóba jöhető faj, a játékos delfin (Delphinus delphinus), kistermetű fogascet, rnint
egy gyorsnaszád, úgy száguld a vízben, húsa ehető, de nem különösebben ízletes.
A nagy hal játékos kedvét a Zsoltárok könyve említi (104,26).

Víziló (Híppopotamus amphiblus, behemót). A Nílus vizében, a Jordán folyó
ban (Jób 40,23) a természeti feltételek megváltozása. majd esztelen vadászata
teljesen kipusztította. A fáraó hét kövér és hét sovány tehenét látott kijönni
a Nílusból. ezek a bőséget és éhínséget jelképező vízilovak (Ter 41,~4 .. 18-21).
Mivel a Nílus vízszint] étől, nagyban függ a víziló élettere, táplálékszerzésí lehető

sége is, alacsony vízállás mellett a növényzet elsatnyul a vízben és a parton
egyaránt.

"Nézd a behemótot! Éppúgy füvön él, mínt a szarvasmarha ... mily erősek

a hasizmai . .. a csontjai ércből öntött csöv·ek... bokrok all\tt tanyázik, elrejtő

zik a nádban és mocsárban... Nem fél. ha a folyó erősen megárad" (Jób
40,15-23). Az ember sem merí vadászni (Jób 40,24-27).

A denevérek faj száma (elsősorban Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus sp.,
Nyctalus sp.) rendkívül magas, igen sok faj élőhelye nagy földrajzi területre
terjed ki, így az atalléf pontos zoológiai értelmezését nem is látjuk ésszerűnek,

a mózesí törvények fogyasztását tiltották (Lev 11,19; MTörv 14,18; bár tudunk
denevérevő népekről is Arábiában: Strab, XVI. 1,7).

b) 'Ragadozók. Oroszlán (Panthera leo). Afrikában, Dél-Ázsiában, Indiában és
Arábiában, Görögországban is élt. Az ari, arjé (mint tulajdonnév: 2 Kir 15,25)
80-szor fordul elő az Ószövetségben, ezenkívül oroszlánt jelent még a gur, ketir,
lápis, lábi és sáhál. Az oroszlán jelenléte az ókori Palesztinában alkalmas a bib
liai szerzőknek mondanivalójuk megvilágítására. Juda 'és Gád nőstényoroszlán

(Ter 49,9; Jel 5,5), Dán pedig oroszlánkölyök (MTörv 33,22). Életéről jó jellemzést
ad Náhum (2,11-12) és Ezekiel (19,2-3), az állatok fejedelme (Péld 20,2; 30,30),
igen erős (2 Sám 1,23 és 17,10), biztonságban érzi magát (Péld 28,1). Fogai mínt
a felvonuló ellenség katonái (Jo 1,6), üvöltése félelmet kelt (Jer 51,38; Zak 11,4;
Oz 11,10; Ám 3,8; Jel 10,3). Veszélyes ragadozó (Jer 2,30), nem szabad ingerelni
(Ter 49,9; Jel 5,5), Dán pedig oroszlánkölyök (M Törv 33,22). Életéről jó jellemzést
valóságos békét jelentene, ha az oroszlán növényeket fogyasztana (Iz 11,6-7;
35,9; 65,25). Éhezés esetén különösen félelmetes az üvöltése (lMakk 3,4; 1Pét
5,8). Rejtekhelyen (Jer 4,7), a Jordán völgyében (Jer 49,19; 50,44), a pusztában
(Zak 11,3), művelt földek mellett (szőlő) (Bir 14,5) is felbukkan. Meglesi áldoza
tát (Jób'10,16; Iz 38,13; Oz 13,7-8; Jer 50,17)~ vadul támadja meg (2Makk 11,11)
az erdei állatokat és juhokat (Ám 3,12; Mik 5,7), az embert (lKir 20,36), s raj
tuk súlyos sebeket ejt (Zsolt 7,3; Jel 13,12). Az oroszlán saját maga ellátására
és a kölykök etetésére egyaránt vadászik (Iz 31,4; 5,29; Jób 39,1-2; Oz 5,14;
Zsolt 104,21), sokáig morog a zsákmány felett (Iz 31,4).
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Az oroszlánt verembe csalva fogják el, s megölik (2Sám 23,20); ha nem,
látványosságként és gyilkos kedvtelésként tartják. Perzsiában régtől szokás - volt
oroszlánt tartani. Uyen verembe dobták be Dánielt is (Dán 6,12-24).

Az oroszlán gyakori művészí motívum (lKir 10,19; Jel 9,17), látomásokban
ugyancsak felbukkan valamelyik kifejezés formájában az oroszlán vagy a görög
leon (Ez 1,10; 10,14; Dán 7,4; Jel 9,17; Zsolt 51,9).

Leopárd (Panthera pardus, námer és pardos, leopardos) többnyire éjjel vadá
szik, ügyesen mászik a fán. Fekete (melaninos) változata is van. különben sár
ga színű, fekete pettyekkel. Egykor hatalmas területen fordult elő, így a Jordán
folyó völgyében is, hegyek között (Én 4,8), lakott területek közelében (Jer 5,6)
él. Foltos tehát a bőre (Jer 13,23), folyton éhes és zsákmányra les (Hab 1,8; Oz
l3,7). Benjamin hasonlít. a leopárdhoz (Ter 49,27), nappal rabol és eszik, de este
elosztja a zsákmányt. Szimbólum Perzsiában, királyi' jelvény. A bibliai víziókban
(Dán 7,6; Jel 13,2) és abszurd hasonlatokban (vö. Iz 11,8) ugyancsak olvasható
róla.

Sakál (Canís aureus, tannin, tan és tannót). Kistermetű farkas, falkákba ve
rődve vagy magányosan kóborolnak. Növényi táplálékot is fogyaszt, de elsősorban

ragadozónak számít. Veszély esetén vagy támadás előtt halottnak tetteti magát,
kűlönleges viselkedése, mondhatni szimulálása a megtévesztest szolgálja,

Jó néhány alkalommal .említí a Szeritírás a sakált, de csak néhány adat jelent
egyúttal természettudományi információt is: pusztában (Mal 1,3), mezőn (Iz 43,20),
míndenütt, ahol fű és nád terem (Iz 35,7), élnek sakálok. A sakál is üvölt (Mík
1,B), levegőért kapkod (Jer 14,6), a sakálok szoptatják kölykeiket (Sir 4,3). Mín
den egyéb helyen átvitt értelemben találkozunk vele (Jób 30,29; Iz 13,22; Zsolt
44,20; Lam 4,3), a pusztulás, a rossz jelképe - így Edom (Iz 34,12-13); Hacor
(Jer 49,33), Babilén (Jer 51,37), Jeruzsálem (Jer 9,10; 10,22) a sakálok tanyájává
válnak. Földrajzi névben is olvasható a sakál, mégpedig a Sakál-forrás (Neh 2,13).

Csikos (Hyaena striaca) és foltos (H. crocuta) hiéna (seboim). A sakálnál is
utálatosabb, mert dögevő. Seboim-völgyében nagyon sok hiéna tanyázott. innen
az elnevezés (lSám 13,18). A kutyát nem tűrí környezetében (Sir 13,18), falkában
kóborol. A csíkos hiéna Afrika, Arábia területén él, napközben sziklahasadékokba
húzódik, romok között pihen, éjjel pedig csapatokban kóborolnak a hiénák, A
foltos hiéna inkább magányosan megy a tápláléka után.

Farkas (Canís lupus, ijjim, zeb és likos). A Föld farkasállomanyát a civili
záció nagyon vísszaszorította, kíválóan alkalmazkodik azonban a megváltozott élet
feltételekhez. Éhezéskor mindenevővé válik, hosszú távolságokat gyorsan meg
tesz, jól úszik. Főleg a kistermetű farkas (C. lupus pallípes) zsákmányol éjjel
bárányokat.

Idilli kép a falrkas és a bárány békessége (Iz 11,6; 65,25), pedig a farkas
inkább megtámadja a nyájat (Sir 13,7), vérengző (Ez 22,27). Folyton a birkák'
közelébe settenkedik (Mt 7,15; ApCsel 20,29), a rejtőzesre utal a báránybőrbe

bújt farkas (Mt 10,16; Lk 10,3). A megtévesztett pásztor nyájától rabolnak a
farkasok juhokat, de a Jó Pásztor elveszett juha(i) után megy, nehogy a farkasok
prédája legyen (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7). Benjamin (Ter 49,27) és Zeb (Bír
7,25) farkast. jelent, A farkas a lovaknál is gyorsabban fut (Hab 1,8).

Róka (Vulpes flavescens, V. vulgaris- mindenütt, V. nílotica - a Közel
-Keleten; suál és alopes). Főleg erdős, ligetes helyeken él a róka, a földbe odút
épít, sok kijárattal (Mt 5,18; Lam 5,18). Veremben meg tudják fogni (Neh 4,3);
feldúlja a virágzó szőlőskerteket (Én 2,15); ravasz, mínt Heródes (Lk 13,32). A
róka nem eszik dögöt és holttestet (Zsolt 63,10), s általában nem az elhagyott
romokat, annál inkább a baromfiudvarokat keresi fel (vö. Ez 13,4). - Érdekes
elemet tartalmaz a Bírák könyve. Sámson 150 pár, összekötött farkú rókát en
ged el az éredő gabonában, szőlőben és a különösen gyúlékony olajlígetben.
Az ellenség megverésének ezt a médszerét a mameluk szultánok még a XIV.
században is alkalmazták. .

Medve (Ursus sp., as és ajis). Különösen a szír medvére lehet gondolni. A
medvék elsősorban növényevők, kisebb mértékben ragadozók; a Biblia által em
lített medvék inkább ragadozó fajoknak látszanak. Fogai között bordákat tart
(Dán 'f,5), megöli akisgyerekekJet (2Kir 2,24), rátámad a nyájakra igaz,
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Dávid megöli a vérszomjas medvét (1 Sám 17,34-46). Gyakort lehetett, mert
véletlen is találkozik vele az ember (Am 5,19; 2 Kir 2,24). Agresszív állat (Oz.
13,8), bátor ragadozó (2Sám 17,8), különösen veszélyes, ha a bocsokat elveszik
az oanyaállattól (Péld 17,12).

c) Növényevő állatok. Elefánt (Elephas índícus, E. africanus habbtm,
I;én=fog, sén habbim). Afrikába, Dél-Azsíába szorult vissza az elefánt, pedig
egykor jóval nagyobb volt a természetes előfordulási területe. Például az ókor
ban Görögország földjén élt a törpe. elefánt, ugyancsak előfordult Szíria liget
erdős tájain. Az elefántcsont nagyon értékes, ezért Salamon Ophírből ímportálta
(lKir 10,22; 2Krón 9,21), belőle (lKir 10,18) készültek az ágyak (Am 6,4), ha
jódíszek (Ez 27,6), edények (Jel 18,12). A ~gazdagság jelképe (vö. lKir 22,39;
Am 3,15; Zsolt 45,8; Én 7,4 és Hérod. III. 97., 114.). _

. Hadászati jelenbőségét hamar felismerték, valószínűleg perzsa (índiaíj, hatás
révén a Közel-KeIeten is alkalmaztak harci elefántokat a Makkabeusok idejében.
Antiochusz seregében 36 -elefánt (lMakk 6,30), _Liziász -csapatai mellett pedig 80
illetve 22 elefánt (2Makk 11,4; 13,2) szállította a terhet. Az indiai vadászok
húsnak vadászva, mögé osontak a magános elefántnak és elvágták inait, vagy
mécgezett nyílaklead ölték meg. Az élő állatot csapdában fogták meg (Strab.
XVI. 4,10).

Indiai orrszarvú (Rhinoceros unícornis, rém, asszír rímu). 170 cm magas, feje
nagy és otromba, orrtülök igen erős (vö. Strab, XVII. 3,5). Kipusztulás fenye
geti, rokona - a pikkelyes orrszarvú - már eltűnt. Dürer is rajzolt orrszarvút,
némi tárgyi híbával, de később kiderült, hogy előfordul a "hiba", ezért Dürer
-tülköcskének nevezték el. A sok-sok legenda közül egy, tényleg kiállja a bio
lógusok krltikáját: az orrszarvú valóban gyűlöli az elefántot (vö. Strab. XVI. 4,15).
Természetes környezetben érzi jól magát, növényevő, nem tudták háziasítani (Jób
39,12-15). Igen erős (Szám 23,22; Zsolt 22,22), szarva nagy és félelmetes (Zsolt
92,11), utódai is erősek (M Törv '33,17). Libanon és Szíria orientáció-váltásai ha
sonlítanak a fiatal állatok mozgékonyságához (Zsolt 29,6). Egyiptomi dombormű

veken és festményeken gyakori motívum.

Antilopok (Antilope . vubalís, A. leucoryx - rém, jámur, esetteo). Kr. e.
2800-2600-tól számos egyiptomi sírfelirat, valamint állatrnúmíák jelzik, hogy a
különféle antilopfajok (és gazellák) vadászata, házlasítása, az antilop tenyésztése
széles körben terjedt el, Az állatok jól tűrik a fogságot, ezért az ókori ember
könnyen tudta tenyészteni. Ezt a háziasított antiloptartást a beduinok a mai na
pig megtartották. - Tiszta állat (M Törv 14,5; 33,17), szarvára utal a Zsoltárok
könyve (22,22); Salamon fogyasztotta az antilophúst (lKir 4,23).

Zerge (Rupicarpa rupicarpa, zemer és dis6n=ugifó). KifejezeUen hegyvidéki
állat, ragyogóan mozog a meredélyek szikláí között, Magas hegyekre korlátozódik
az areájuk, 9 alfajuk jött létre. Csapatokbán él. Ehető, tiszta faj (M Törv 14,5),
sziklák között (l Kir 5,3; Zsolt 104,18; Péld 30,26) nehezen megközelíthető, csak
hálóval fogható meg (Iz 51,20), élete tulajdonképpen rejtélyes (rejtett) (Jób 39,4).

Gazella (Gazella arabica, G. dorkas sebi). Szíriában, Arábiában kisebb cso
portokba verődnek, esetleg tömegesen vándorolnak. Tristram a bibliai gazellát
Gazella arabica néven határozta meg. Tiszta állat (MTörv 12,15 .. 22; 14,5), félénk
{Iz 13,14; 1Krón 12,8), fürge (2Sám 2,18), hálóval fogják (Péld 6,5). Lehet tulaj
donnév (ApCsel 9,36.,39), s gyakori kép az Énekek Énekében (2,9 .. 17; 4,5; 7,3; 8,14).

Szarvasok (Cervus axís, C. elaphus, C. syríacus - ajjáZ, ajjaZá). A szarvastbíka)
erős és gyors (Zsolt 18,34; 2Sám 22,34) -" Naftáli mint a gyorslábú szarvas
(Ter 49,21) -, magas hegyek közott (Hab 3,19) és mezőn (Jer 14,5) él. Az orosz
lán folyton veszélyezteti (Iz 35,9), folyóból isznak vizet (Zsolt 42,2).. a legelőkön

ellik, es száraz időben gídáít elhagyja, nem gondozza azokat (Jer 14,5). Tiszta
állat (MTörv 12,15; 14;5; 15,22; Péld 5,19), Salamon király kedvelte húsát (IKir
5,3).

Oz (Capreolus capreolus _. sebi, jamir). Palesztinában, Libanonban. Karmel
hegyén gyakori az őz, húsa ehető (5Móz IZ; 15 _. 22; 14,5; 15,22) más he
lyeken inkább antilop, zerge vagy vadkecske féleségnek fordíthatók az egyes"
állatok.
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Majmok (azonosítása nagyon nehéz, talán gereza - Colobus caudatus, vagy
közönséges gorilla - Gorilla gorilla: kót). A hajók Ophirból hozzák a majmo
kat Salamonnak (lKir 10,22; 2Krón 9,21). Más biztos hivatkozás nincs a Bib
liában a maj~Oi~ról.:

.~ Sziklai borz (Proeavia ruficeps, Hyrax syríacus - sáfán, táhás) csapatokban
él szíklás vidékeken, hallásuk kitűnő, függőleges falakon is könnyedén közleke
dík. Várukat' sziklákon építik (Péld 30,26; Zsolt 104,18). Tisztátalan állat (Lev
11,5; MTörv 14,7). Bőre nagyon értékes, takaró, lábbeli, sátorlao készül belőle

(Kiv 25,5; 26,14; 35,7; 36,18; 39,34; Szám 4,6 .. 8 .. 25; Ez 16,10). A menyét (Putorís
vulgarls és P.foetid)ls, Mled) tisztátalan (Lev 11,29). az arab és szír nyelvben
értelemszerűen a töldikutya (Spalax ehrengergí) felel meg a hóled szónak. A
Talmud szerínt madarat is fog.

Sündisznó (Hemiachinus aurit~s -.:. tinsemet, hatór perót). A vakond, mível
nem él Palesztinában, kizárható. Tisztátalan állat (Lev 11,30). A nedves hely,
ahol él az állat, inkább a sündisznó életterének felel meg, így a sokak által vélt
földikutya(Spalay sp.) kizárhatá (Sof 2,14; Iz 14,23; 34,11).

Egér (Mus muculus, akbár). Tisztátalan (Lev 11,29), akárcsak a niezei pocok
(Arvicola arvalís), Elpusztítja a termést (lSám 6,5), csak a pogányok eszik meg
az egeret, az arabok ilyenféle szokásáról tudósítanak a görög természetrajzírók
is (vö. Iz 66,17). Palesztinában 23 egérfaj honos. Itt említhető'meg, hogy a pat
kányok (például Rattus rattus) pusztító hatása, járvány (pestis) és betegségköz
vetítő szerepe érdekesen jelenik meg az egyik könyvben. Amulettként aranyda
ganatot és aranypatkányt (egeret) hordtak ládában, a pestis és más utálatos
betegségek távoltartására (lSám 16,5-18).

Nyúl (Lepus syriacus, L. aegyptácus, L. Isabílííns, L. sínaütícus - arnebet)
ugyancsak tisztátalan (Lev 11,6; MTörv 14,7), de ennél többet nem mond róla
a Biblia.

d) Vadászati ismeretek
A Szeritírás sok nevezetes erdőséget. mezöt, tisztást említ, ahol a vadak na

gyon jó életteret találnak. A halak és madarak "vadászatáról" volt szó, itt in
kábba nagyvadak, emlősök vadászatát ismertetjük - vázlatosan.

Királyok, előkelőségele szórakozása (Ter 10,8), a vadászok elsősorban erdőt,

sivatagot keresnek fel, mégís néha a vadász lakott helyek közelében ejti el az
állatot (Kiv 23,29; ixn :13,24). A vadászat lehet kedvtelés (Ter 27,3), de irá
nyulhat élelemszerzésre is.

Egyesével és csoportosan (Jer 16,16), gyalog vagy lovon folyt a vad üldö
zése. A vadászok íjat, nyilat, lándzsát (Iz 7,24) használtak, gyakran hálót feszí
tettek ki a vad befogására (Jób 18,10). Hurkot helyeztek el a csaléteknél (Sir
27,20), vermet ástak (2Sám 23,20; Ez 19,4 .. 8)a magatehetetlen állatok letéri
téséhez;
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