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A MAGYARSÁG SZEREPE A SOLYMÁSZAT EURÓPAI 
ELTERJEDÉSÉBEN*

dr, Csőre Pál

Lindner professzor a Deutsche Falkenorden /a Német Solymász- 
rend/ fennállásának 60. évfordulója alkalmával 1984. október 25- 
-én tartott előadásában nagy vonalakban felvázolta a solymászat 
európai elterjedésének történetét. Ebben azonban a magyarságról 
egyetlen szót sem szólt. De nem csak ő az, aki nem tud semmit ar
ról, hogy ebben a magyarságnak is szerepe volna, hanem pl. Birk- 
han, H. "Wie kam die Falknerei nach Európa?" című, a Zeitschrift 
für Jagdwlssenschaft-ban megjelent cikkében is hiába keressük nem
zetünk ebbéli szerepének nyomait. Ha már külföldön nem is tudnak 
erről, legalább mi tekintsük át a solymászat történetét egészen 
röviden, de a magyarság szerepére valamelyest részletesebben ki
térve.

A solymászat kialakulásának idejét hozzávetőlegesen sem le
het ma már meghatározni. Abban viszont meglehetősen egységes a 
szakirodalom, hogy valahol a dél-nyugat ázsiai s2tyeppéken kezdőd
hetett egykor ragadozó madarakkal való vadászat. Innen terjedt vol
na el Indiába, azután másik irányba a Földközi-tenger medencéjébe. 
Hammer-Purgstall szerint - aki nemcsak orientalista volt, hanem a 
solymászat történetének is különös figyelmet szentelt - törökök 
voltak azok, akiktől a solymászat művészetét a mongolok és az ara
bok eltanulták. Mindenesetre tény, hogy ez a művészet, vagy mes
terség tovább terjedt, és első európai nyomait Görögország terü
letén leljük meg, noha sem itt sem a rómaiaknál nem gyakorolták.

Egy eredetileg az ősi bagdadi könyvtárban őrzött solymászat! 
könyv állítása szerint Demetrios Poliorkétes /Kr.e. 354-283/ go-

Elhangzott az 1990. október lO-i szakosztályülésen.
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rög király lett volna az első itt, aki sólyommal vadászott. 6 
sokat háborúskodott életében, de végül is I. Ptolemaios egyip
tomi uralkodótól vereséget, szenvedett. Itt kell mindjárt megje
gyeznem,. hogy a Ptolemaiosok közül a VI., akir.ek a Philometor 
melléknevet adták, adott utasítást a sólymok tartásáról, nevelé
séről én gyógyításáról szóló könyv megírására. Ezt a feladatot 
Symmachus, Theodotion és Aquila teljesítették, akiknek művéből 
európai szerzők még több mint egy évezred múlva is merítettek.

A másik emlék, amely figyelmünket Görögországra irányítja, 
az a lelett amelyet a Peloponézoszi Argos-ban találtak. Ez a mo
zaikkép viszonylag jó állapotban maradt fenn, és solymászatot áb
rázol A vadász kesztyűs bal kezén ragadozó madarat tart*. A pórá
zon vezetett, majd a nyúl után eresztett kutyák a mozaik további 
részénf. végül a vadkacsára csapó sólyom kitűnő bemutatása ennek 
a vadászati módnakc

Nem akarok kitérni Aristoteles és Plinius leírásaira, annál 
kevésbé, mert ők nem is valódi solymászatot írnak le, se más óko
ri szerzőre, mivel ez nem sok újat mondana a fentiekben előadot
takhoz képest. Viszont meg kell emlékeznem Észak-Afrikáról, ott 
is elsősorban Karthágóról, mert utóbbi nevezetes állomáshelye a 
solymászat továbbterjedésének. Itt találtak ugyanis egy nagymére
tű mozaik maradványát, amelyen egy solymász bal kezén ragadozó ma
darat tartr másik alaknak pedig a vállán ül egy ilyen madár. A má
sik fennmaradt ábrázolás vadászjelenetet mutat be, ahol a ragado
zó madarat abban a pillanatban láthatjuk, midőn lecsap a nyúlra, 
miközben lovon ülő vadász és kutyák követik. Mindegyik lelet az 
V. századból való. A solymászat ezen régi emlékeinek feltűné
sét Karthago egykori területén azzal magyarázzák, hogy 439-ben a 
vandálok foglalták el ezt a vidéket, akik keletről vándorolva Eu
rópán át, végül is ide érkeztek, melynek során magukkal hozták va
dászszokásaikat is. Érdekes, hogy Szt. Ágoston; aki az V. század 
elején itt élt, úgy emlékezik meg a vandálokról, hogy ezek nem sze
retnek mást csak kutyáikat és vadászmadaraikat.

A másik két germán néptörzs, amely szerepet játszott az V. 
század folyamán a római birodalomban,' a nyugati és a keleti gótok
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voltak. Ezek is Kelet-Európából indultak el, ahol megismerkedtek 
a solymászattal. Az előbbiek hosszabb ideig tartózkodtak Thracia 
területén. Mivel pedig az ókori szerzők a ragadozó madárral való 
vadászatnak egy kezdetleges formáját erre a vidékre utalva emlí
tik, lehetséges, hogy itt is kapcsolatba jöttek ezzel a vadásza
ti móddal. A gótok már a IV. században összeköttetésbe kerültek a 
hunokkal, egészen Attila haláláig részt vettek harcaikban. így 
lehetséges, hogy ez a nép a hunoktól is vett át solymászati szo
kásokat .

A kelták szerepéről megoszlanak a vélemények, ők nagy vadá
szok voltak, akik ezt sportszerűen űzték. Arról azonban nem tu
dunk g hogy a solymászatot is gyakorolták volna. Kronasser /Die 
Herkunft dér Falkenjagd/ mindenesetre feltételezi ezt. Megálla
píthatjuk tehát, hogy a ragadozó madárral való vadászat a Földkö
zi-tenger medencéjében a Krisztus utáni első évszázadokban ismert
té vált. Emlékei elsősorban a keleti részeken /Balkán félsziget, 
Kisázsia, Egyiptom./ bukkannak fel, de nyomára akadtunk Karthago 
helyén is. Itália viszont kimarad ebből, innen semmi emlék nem 
jelzi, hogy a solymászatot itt is gyakorolták volna. Valószínűleg 
nem az ismeretek hiánya, hanem az a körülmény játszott ebben sze
repet, hogy nem becsülték, közömbösek voltak vele szemben.

Az V. századtól - mint az már a fentiekből is kitűnik - egy
szerre megsokasodnak a solymászat létezésére vonatkozó adatok. A 
germán néptörvények majd mindegyike imlít sólyom lopást és az e- 
zért kiszabható büntetést, ill. kártérítést /pl. a Lex Salica, a 
Lex Burgundinorum, stb./. A solymászat nemcsak ismert volt ekkor 
már Nyugat-Európában, hanem valószínűleg eléggé elterjedt is le
hetett, mert az Agda-i zsinat 506-ban a szerzeteseknek megtiltot
ta ennek gyakorlását. Ezen vadászati módnak magas fejlettségi fo
kát pedig egyes kifejezések sejtetik. így pl. a "Hapuchhund" /"Ha- 
bichthund/, canis acceptoricius /német földön a héjának volt nagy 
szerepe/. Azután a középkorra jellemző kategorizálás, amely nem
csak fajok szerint tett különbséget a madarak kozott, ha
nem használhatóságuk szerint is. Pl. Kranicher /chranocharii/, to-
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vábbá "Gansehabicht", "Entenhabicht" stb. elnevezések bizonyít
ják ezt. A frank birodalomban Nagy Károly idejében az egyik fő 
udvari tisztség a solymászmester volt. Ugyanebben az időben már 
Angliában is ismert volt ez a vadászati mód.

Kétségtelen, hogy a solymászat Észak-Afrikából - talán ép
pen Szicílián keresztül - már az ókor végén, a középkor elején 
terjedt Nyugat-Európába, de annak későbbi fejlődésébe már egyéb 
keleti elemek is beleszóltak.

A magyarság számára ez már a honfoglalás előtti időben sem 
lehetett ismeretlen. Hiszen azokról a tájakról jöttünk, ahol va
lamikor a solymászat bölcsője ringott. Bár tárgyi emlékeink nin
csenek, egykorú források sem beszélnek róla, de az összes körül
mények ismeretében mégis biztosra vehetjük. Az Uraitól délre el
terülő vidékek, azután a Don és a Dnyeszter sikságai rendkívül al
kalmasak erre a vadászatra. A török nép volt az, amely eredetileg 
kifejlesztette a solymászatot, és tőlük vették át az ebben a tér
ségben megfordult népek, így például a mongolok is. Hatalmas soly- 
mász -• hadseregükről flarco Polo is megemlékezik.

A magyar solymászat történetét, korábbi emlékek hiányában 
csak a királyság megalakulása utáni időktől követhetjük nyomon.
Ez szoros kölcsönhatásban volt a többi európai ország uralkodói
nak és előkelőségeinek ezzel a szórakozásával. Elősegítette a ta
pasztalatok kicserélését a különböző fejedelmi udvarok kapcsola
ta, illetve az a szokás, hogy az uralkodók egymásnak vadászmadara
kat küldtek ajándékba. Ehhez hozzájárult még az is, hogy más or
szágokba tett látogatásuk alkalmával solymászathoz értő hivatá
sos vadászokkal kísértették magukat. Az uralkodó családok között 
létrejött házassági kapcsolatok pedig azt eredményezték, hogy a 
solymászkíséret, követve a hercegnőt, ott is maradt a király /a 
férj/ országában. Az Árpád-házi királyok keleti kapcsolatai jól 
ismertek, de talán még nagyobb jelentősége volt a Dél-Itáliával, 
elsősorban Szicíliával ilyen vonalon való érintkezésnek. Az előb
binél utalnom kell arra, hogy már I. András király /1046-1060/ 
felesége, Anasztázia, orosz hercegnő volt. Öccse, I. Béla pedig
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lengyel hercegnőt Adelhaidot, vette feleségül. Kálmán királyunk 
második neje, Eufemia II. Vladimir kijevi fejedelem leánya volt. 
Álmos herceg, Kálmán király öccse szintén orosz hercegnőt vett 
feleségül Predszlava személyében.

Álmoshoz fűződik történelmünk első solymászat ábrázolása a 
Képes Krónikában. II. Géza /1141-1162/ felesége Eufrozina ugyan
csak orosz hercegnő. Ami a dél-itáliai összeköttetéseket illeti, 
Kálmán király első felesége a nálunk sokáig Busilla néven emlege
tett, helyes nevén Felicia, II. Roger szicíliai normann király 
testvére. Imre királyunk /1196-1204/ II. Alfonz aragon király lá
nyát vette feleségül. Imre halála után Konstancia Szicíliába köl
tözött, ahol II. /Hohenstaufen/ Frigyes, akkor még csak szicíliai 
király felesége lett. II. Frigyes írta korának legnagyszerűbb soly 
mászkönyvét. P. Crescentius az Anjou családból származó II. /Sán
ta/ Károly megbízásából írta meg Ruralium commodorum c. könyvét, 
amelynek 10. kötete a solymászattal is foglalkozik. Károly fele
sége, Mária V. István magyar király lánya volt. Károly nővérét 
Isabellát pedig V. István fia, a későbbi IV. László vette felesé
gül.

Nagy Lajos király itáliai hadjárata során katonái érintkezés
be kerültek olasz solymászokkal, amint azt egy trevisoi festmény 
szemléletesen bemutatja. De voltak ugyanakkor solymászat! vonalon 
keleti kapcsolatai is. A király 12 északi sólymot és 8 solymászt 
kapott a szuzdali fejedelemtől - írja Lelovich György /Nimród, 
1986.IV.27./ a forrás megjelölése nélkül. Az utóbbi adat azt mu
tatja, hogy nemcsak a solymászatot, hanem gyakran a vadászsolymo- 
kat terjesztették csere vagy ajándékozás útján. Ez pedig délr<?l 
északra, keletről nyugatra és viszont egyaránt történt. Nem biz
tos, hogy a magyarok a dél-itáliai solymászoktól tanultak csupán 
abból következtethető, hogy ez a vadászati mód Szicílián keresz
tül terjedt észak felé. Ennek ugyan vannak bőven írásbeli nyomai, 
de jöhettek keletről a Kárpát-medencén keresztül, vagy a hunok 
és a magyarok közvetítésével szokások, vadászati módok, bár ennek 
nyomai sokkal halványabbak. Kézai írja, hogy Attila pajzsán a tu
rul madár volt látható.
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A ''turul"-t többféleképpen értelmezték. Anonymus az Árpádok 
eredetmondájának elbeszélésekor az "astur" szót használja, amit 
héjára lehet magyarázni. Tudjuk, hogy a középkori európai solymá- 
szatban a héja nagy szerepet játszott. Ma a nyelvészek álláspont
ja, hogy a "turul" szó "Sashoz vagy sólyomhoz hasonló madár"
/TESZ/ jelentésű. Annak ellenére, hogy felismerik a szó török ere
detét a "togrul" közelebbi meghatározását nem tudják elvégezni. 
Pedig ezt Vönöczky-Schenk Jakab már néhány évtizeddel ezelőtt ki
elégítően tisztázta. A turul, a zongor, meg a torontál sólyomfa
jok török nevei voltak Turkesztán és Afganisztán területén. A tö
rököktől vették át a mongolok és a perzsák a solymászat ismeretét 
és az egyes sólyomfajták neveit. De ugyanezt kell megállapítanunk 
ebben a térségben egykor tanyázott őseinkről is, akik ezeket az 
ismereteket nyugat felé közvetítették. Figyelemre méltó az a kép, 
amelyet Bendefy László közöl könyvében /Gyeretyán országa, Bp. 
1942./. Egy magyar díszruhába öltözött perzsa nemest láthatunk 
itt. Ez is mutatja a solymászat elterjedésének irányait, de egy
úttal Bendefy egyéb feltételezéseit is igazolja a magyarság több 
részre szakadásáról, és egyes törzseknek a Kaukázus vidékén tar
tózkodásáról .

Nyilvánvaló, hogy egy nép eredetmondája kiváló tulajdonságok
kal rendelkező állatfajhoz fűződik. Több szerző, így pl. Hammer- 
-Purgstall többször hangoztatják, hogy a turul a legnemesebb só
lyomfaj így érthető, hogy a szeldzsuk-török birodalom alapító
ját is "Toghrul"-nak hívták. Vönöczky szerint ez a madár a havasi 
sólyom egyik alfaja volt: az altáji havasi sólyom /Falco rustico- 
lus altaicus M./. A különböző források ismételten hangsúlyozzák, 
milyen értékes és ritka madár volt a turul. Méltó volt tehát arra, 
hogy egy néptörzs vezérének totemállata legyen. így vált azután 
szimbólummá és mítosszá a magyaroknál, hatását megőrizve úgyszól
ván a mai napig. /Itt kell megjegyeznem, hogy sok turulábrázolás, 
amelyek már az újabb időkben keletkeztek, teljesen hamis felfogás
ban mutatja be madarunkat. A budai várban például egy keselyűt lá
tunk, amely tudvalevőleg dögevő madár. <5seink nagyon elcsodálkoz
nának, ha ilyen szobrot látnának, amely egyáltalán nem hasonlít
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sólyomra, de még más vadászmadárra sem./
A "zongor" szintén személynév is volt a törököknél, de egy 

sólyomfaj nevéből vette eredetét. Vönöczky szerint ez a sarki só
lyom neve, azonos a kerecsennel /Falco rusticolus islandicus/. 
Afganisztánban ma is senquar, sunqar a neve. Két faja volt: egyik 
a fekete pettyes Kara Sonkur, a másik a fehér Ak Sonkur. Mind a 
kettő hadvezérek és hősök neve is; ez utóbbi az előkelőbb.

A "torontál" szintén keleti származású név /trumtai/, amely 
a Basnameban előfordul, mint a kis sólyom /F. columbarius aesalon/ 
a neve. Magyarországon a honfoglalás után évszázadokig fennmaradt.

A torontál és a zongor szavak szerepelnek a régi szótáraink
ban is. A Besztercei Szójegyzék például eképpen adja meg a toron
tál jelentését: "istiulo", a Sclágli Szj.: ifinilo, a zongor pe
dig: grifalco mind a két szótár szerint. Utóbbi kétségtelenül a 
kerecsensólyom neve. A TESz-ben csak a torontált találjuk, jelen
tését így adja meg: kis sólyomféle madár, /helyesen: a kis sólyoml/. 
A torontál emlékét ma már csak az egykori vármegye neve őrzi.

Mindezek alapján aligha férhet kétség ahhoz, hogy a magyar
ság a törököktől tanulta a solymászatot és hozta magával a Kárpát- 
-medencébe. így nyilván lényeges szerepet játszott ennek a vadá
szati módnak az európai elterjedésében. A solymászat "művészetét" 
az uralkodóházak érintkezése fejlesztette arra a fokra; amelyre 
a középkorban Európában eljutott.

Nem csak a solymászati ismeretek terjedtek ilyen módon, ha
nem nagyarányú ragadozómadár-kereskedelem fejlődött ki, amelybe 
Európa úgyszólván minden országa bekapcsolódott. A Német Lovagrend 
által alapított Marienburgi solymásziskola 1396 óta egyike volt a 
legnagyobb szállítóknak. A madarakból a következő évtizedekben a 
legtöbb közép-európai királyi udvarnak küldtek. 1408-ban a pápá
nak is szállítottak több mint 80 sólymot. Mivel a legkedveltebbek 
voltak az északi sólyomfaj.'-dik /izlandi-, grönlandi- stb./f az ezek 
iránt megnyilvánult nagy kereslet kielégítésére főleg Izlandról 
hozattak, néha egész hajórakományt kitévő madarat. Itt a hollandi
ai Valkensward-i sólyomiskola járt az élen, amely évszázadokig 
működött Európában.
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Mátyás királyunk felesége, Beatrix királyné 1488-ban észa
ki solymokat /"girifalchi"/ hozat Erdélyből és Oroszországból, 
és küldi őket Italiába Herkules ferrarai hercegnek és. kér tőle, 
mint nagy vadásztól jól betanított vándorsólymokat /"falconi 
peregrini"/. Hobusch említi, hogy Magyarországról ajándékként el
sősorban a belgiumi királyi udvarba küldtek sólymokat.

El kell azonban ismerni azt is, hogy a solymászat fejlődésé
ben nagy jelentőségük volt a keresztes hadjáratoknak is. Ezek so
rán a hadvezéreknek /akik gyakran maguk az uralkodók voltak, mint 
például II. Frigyes/ kapcsolatba kerültek Közel-Kelet solymásza- 
tával.

A középkori solymászatról jó tájékoztatást nyújt az irodal
ma, amely a XIII. századtól szép számmal tartalmaz értékes műve
ket. Ezek legnagyobb része tanító célzattal íródott, nem a solymá
szat lefolyását ismerjük meg belőlük, hanem a ragadozó madarak 
tartásáról idomításáról és főleg betegségeinek gyógyításáról szer
zünk ismereteket. A vadászok a ragadozó madárral való vadászatot 
a gyakorlatból sajátították el, nem könyvből tanulták, talán nem 
is tudtak olvasni.

Elsőnek, mint a kor egyik remekművét, II. Frigyes könyvét 
kell említenünk /De arte venendi cum avibus/, amely a császár gaz
dag személyes tapasztalataira épülve, korát megelőző alkotásnak 
tekinthető. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül kortársának, a híres 
skolasztikus filozófusnak, Albertus Magnus-nak művét sem /De fal- 
conibus/, aki a sólymok faj^-airól ad leírást, nem feledkezve meg 
természetesen a héjákról sem. Petrus Crescentius élete vége felé 
írta meg nagy művét, amelyben megemlékezik a solymászatról is, de 
ez már a XIV. század eleje. Ennek a századnak a végén élt Nagy La
jos vadászmestere, Magyar László /Ladislaus Hungarus/, aki köny
vet írt a solymászatról. Valószínűleg őt említik a bécsi egyetem 
első tanárai között 1385-ben "Ladislaus de Ungaria" néven. Az Anjou 
családból származó nagy magyar király lelkes híve lehetett ennek 
a vadászati módnak. Kiváló solymászának, Marcellnek megnemesíté- 
séről szóló, 1360-ban kiadott oklevele juttatja talán a legszebben
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kifejezésre ezt, midőn a solymászat "művészet"-ét említi, amely- 
lyel Marcell neki sokszor szerzett gyönyörűséget.

Bármilyen magas fokú volt is ebben a korban a magyar vadá
szati kuktúra, Magyar László művét is utolérte a könyvek végzete
- elveszett. Csupán annyi vígasztalásunk lehet, hogy e munka e- 
gyes részletei fennmaradtak Eberhard Hicfeltnek 1430-1450 között 
írt "Aucupatorium herodiorunr'-ában. A XV. században jelenik 
meg az első francia és az első angol írásmű a solymászatról /Le 
livre du Modus et de la Royne Ratio... 1486 és Barnes J. The Boke 
of St.Albáné... ugyanebben az évben./ Érdemes talán megemlíteni, 
hogy Lorenzo Medici 1478-ban írta 45 stanzából álló "La Caccia 
con Falcone" című költeményét, valamint azt hogy 1480-ban nyomtat
ták ki az első ilyen tárgyú könyvet, az ismeretlen szerző tollá
ból származó "Beizbüchlein"-t. Magyar László könyve tehát ezeket 
mintegy száz évvel megelőzte.

Hicfelt Aucupatorium-ában a régi hagyományokat követi midőn 
először a sólymok természetéről és szokásairól, azután szelidíté- 
sükről és tanításukról, végül betegségeikről és azok gyógyításai
ról értekezik. Munkája ügyesen komfilált mű, amelyben lépten-nyo- 
mon hivatkozik különféle szerzőkre és solymászati "szakértők"-re 
Symmychustól kezdve Magyar Lászlóig. Minket természetesen az utób
bi, elveszett munkájából származó idézetek érdekelnek. A rendel
kezésre álló régi német szöveg tulajdonképpen az eredeti latin 
nyelven íródott munka fordítása, amelynek a mai fogalmakkal való 
azonosítása és magyar nyelven való visszaadása több helyen komoly 
fejtörést okoz. Eddig csak a XXVII. és XXX. fejezetben található 
hosszabb idézet lefordítására vállalkoztak /A Vadászlapban 1892. 
35.1., Zay Miklós és Bástyái L. Vadmadárból vadászmadár,10.1./, 
de Hicfelt összesen 10 helyen idézi honfitársunkat.

Egyelőre csak példaképpen közlök néhány sort:
"Ladislaus Ungarus tehát a következőket írja: a fészekből szedett 
sólymot, ha azt fiatal korában kézen hordják, hogy megszelídüljön, 
nem szabad lefogyni engedni. Ha mindjárt kezdetben jól bánsz vele 
és jól tartod étellel, akkor jól is fejlődik és jó szokásokat vesz
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fel. Attól is őrizkedj, hogy forró évszak idején is kézen hor
dozd.
Ha gyors és ügyes sólymot akarsz, akkor - ha már megtanítottad 
arra, hogy béklyó nélkül is engedelmes és rámegy a csalogatóra - 
gyalogos solymásszal hívasd a csalogatóhoz, amihez minden soly- 
mász jól ért." /Bástyái L. fordítása./

Másik helyen ezt olvassuk: "Ha paripádon ülve solymászni 
mégy, daruval vagy egyéb madárral kell próbát tenned, de vigyázz, 
nehogy a sólyom csalatkozzék. Láss hozzá serényen, de azért ma
darad ne küldd préda után kénytelen-kelletlenül. A legjobb idő a 
vecsernye tája, úgy naplemente előtt, mikor langymeleg van s nem 
fuj dogál a szél. Hogy ha azután beáll a télvíz és sólymodat a zúg- 
ba kell tenned, ne legyen az se kövér, se túl sovány; a kamrát a- 
melyben tartod, ne járják a szelek, de azért túl meleg se legyen" 
/Elég szabad fordítás Zay Miklóstól./

A sólymok betegségeinek gyógyításánál ekként idézi Magyar 
Lászlót: "Ha sólymod náthás, amit arról veszel észre, hogy orr
lyukai eldugultak és nehezen vesz lélegzetet, váladék jön az or
rából, akkor végy cukrot és világos bort, hogy a bor erejét a cu
korral enyhítsd. Egy kis csövön keresztül fújd a sólyom orrlyuká
ba. Ezután a sólyom elkezd ide-oda forgolódni s akkor ugyanezen 
csövecskén át fújd ki a nedvességet az orrából. Ezt ismételd míg 
a madár rendbe nem jön."

Majdnem minden betegségre van megfelelő gyógyszer. Pl. a ko
lerára marhahúst tejbe áztatva kell neki adni. Ha a sólyom fejé
ben a morbum caducum jelentkezik, forró vassal kell £. csőrén ke
resztül a nyavalyát kiégetni, akkor meggyógyul.

Hazánk solymászati kultúrájának magas fokát nemcsak ez az egy 
írásmű jelzi. Az Árpád-házi királyok korában különféle solymász- 
tisztségek alakultak ki, ami azt sejteti, hogy a magyar uralkodók 
legtöbbje szenvedélyes vadász, solymász volt. Már III. Béla király 
/1172-1196/ pénzein megjelenik a sólyom-ábrázolás. A király kísé
retében majdnem mindig ott voltak a solymászok, mikor az az orszá
got járta. Ezzel függ össze, hogy az Aranybulla is említést tesz
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róluk, mint olyanokról, akik nem szállhatnak meg a nemesek bir
tokain azok beleegyezése nélkül.
Sorolhatnám solymászatunk emlékeit még hosszan, de ez meghaladja 
ennek a kis tanulmánynak a kereteit, amelynek célja inkább a soly
mászat elterjedése európai összefüggéseinek bemutatása.
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