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A HÉJASAS
KÉRDÉSEK EGY KÜLÖNLEGES NEVŰ RAGADOZÓMADÁR KAPCSÁN 

A LEGKORÁBBI FENNMARADT ARAB NYELVŰ SOLYMÁSZATI 
KÉZIKÖNYVBEN
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Absztrakt: A keleti arab területeken sasfajokat ritkán alkalmaztak vadászatra – ha igen, akkor inkább a ki-
sebb méretű fajok példányait idomították. Ezen fajok egyike a legkorábbi fennmaradt arab nyelvű solymá-
szati munkában is említett zummaǧ. A faj szótárirodalomra támaszkodó beazonosítása során fölmerülnek 
bizonyos kérdések.
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1 Ġiṭrīf 1986, 2.

A cikk főszereplője egy ritkán Magyarországon is 
föl-fölbukkanó, a Természetvédelmi Világszövetség 
Vörös Listáján (The International Union for Con-
servation of Nature’s Red List of Threatened Speci-
es) szereplő védett ragadozómadár, a héjasas vagy 
Bonelli-sas, arabul zummaǧ. A középkori és későbbi 
arab lexikográfiai források egy különlegesnek tar-
tott – bár a ragadozómadarak körében korántsem 
ismeretlen – szokása alapján kapott perzsa erede-
tű nevét (dubrāḏ) is rendre megemlítik. A későbbi, 
solymászattal foglalkozó arab művek szinte megke-
rülhetetlen hivatkozási alapját jelentő Kitāb Ḍawārī 
ṭ-ṭayr azonban egyáltalán nem szól erről a szokásá-
ról, és a dubrāḏ nevet sem említi. A mű egyébként is 
nagyon szűkszavúan bánik a sas félékkel: az Omaj-
jád kalifátus területén nyilván nem ezek a nagytestű 
ragadozók számítottak a legnépszerűbb vadászma-
daraknak. Azonban más oka is lehet annak, hogy 
az említett munkában nem találunk utalást a perzsa 
eredetű névre.

Al-Ġiṭrīf ibn Qudāma al-Ġassānī Kitāb Ḍawārī 
ṭ-ṭayr c. írása a legkorábbi fennmaradt arab nyel-
vű, solymászattal foglalkozó írás. Szerzője a 8. (a 
hidzsra szerinti 2.) században élt Damaszkuszban, 
az omajjád udvarban Hišām ibn ʿAbd al-Malik 

(724‒743), majd al-Walīd ibn Yazīd (743–744) ka-
lifák vezető solymászmestereként. Fiatalon Adham 
ibn Muḥriz al-Bāhilī (sz. 636) tanítványa volt, aki a 
szászánida-kori solymászati hagyományokat adta át 
neki, s akinek tanításait egyedül ebből a könyvből, 
al-Ġiṭrīf hivatkozásaiból ismerhetjük. A mesteré-
től idézett tanításokat általában a „qāla l-Ġiṭrīf wa 
Adham” (azt mondta al-Ġiṭrīf és Adham) formula 
vezeti be, amelyet a későbbi másolók gyakran le-
rövidítettek „qālā” (azt mondták [ketten]) alakra.

A könyvet 780 körül, idős korában kezdte írni 
Muḥammad al-Mahdī abbászida kalifa (775‒785) 
rendelésére. A kalifa egy bizánci nemestől, Mīẖāyīl 
ibn Liyūn-tól kapott ajándékba egy solymászattal 
kapcsolatos könyvet, ennek nyomán támadt igénye 
egy olyan műre e témában, amely „egybegyűjti a 
perzsa, török bölcsek, a bizánci filozófusok írásait, 
és azt, amit az arabok tapasztaltak”.1 A könyv két 
fő részből áll: az első rész 52 fejezete a ragadozó-
madár-tartással, a vadászmadarak fajtáival, idomí-
tásukkal foglalkozik, míg a második rész a madarak 
betegségeivel, és azok kezelésével. Al-Ġiṭrīf a jelek 
szerint nem tudta befejezni a művét: a második rész 
a későbbi szerkesztők munkája ellenére is látható-
an vázlatos formában maradt. A jelen írás forrásául 
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szolgáló, al-Ḥaǧǧāǧ ibn H̲ayṯama által nagy való-
színűséggel a 9. század második negyedében rög-
zített kéziratváltozat viszonylag kevés változtatást 
szenvedett, jóllehet al-Ḥaǧǧāǧ a könyv elején téve-
sen Adham ibn Muḥriz al-Bāhilī-nak tulajdonítja a 
szerzőséget. A héjasas, azaz a zummaǧ2 említésével 
az első részben találkozhatunk, a vadászmadarak 
különböző típusainak és fajainak felsorolásában.

A héjasast (Hieraaetus fasciatus v. Aquila fas-
ciatus) 1822, Louis Jean Pierre Vieillot leírása óta 
a vágómadár-alakúak (Accipitriformes) rendjébe, 
a vágómadárfélék (Accipitridae) családjába, a sas-
formák (Aquilinae) alcsaládjába soroljuk. Al-Ġiṭrīf 
a 700-as évek végén jóval egyszerűbb rendszerbe, 
bár komoly megfigyeléseken alapuló, árnyalt és ösz-
szetett szempontok szerint sorolta be a madarakat. 
A Ḍawārī ṭ-ṭayr második fejezetében négy csoportra 
osztotta a ragadozómadarakat:

„Úgy láttuk, hogy ezek a ragadozók többfajtá-
júak, amelyeket Isten, a mindenható és hatalmas a 
szintjeik (manāzil) és fokozataik (daraǧāt) szerint 
teremtett és alkotott meg. Ez négy fajta (ǧins), [azon 
belül] tizenöt forma (šakl), és minden formának van 
egy fokozata. A négy fajta pedig: a héja (bāzī – Ac-
cipiter), a vándorsólyom (šāhīn – Falco peregri-
nus), a kerecsensólyom (ṣaqr – Falco cherrug), és 
a sas (ʿuqāb – Aquila).”3 A sasról és a héjasasról a 
következőképpen írt:

„Azután [következik] a sas, és ami a formái közül 
kisebb nála. Két fokozata van, mindőjük egy[azon] 
alkatú és egy[azon] természetű. Ezek: a sas (ʿuqāb) 
és a héjasas (zummaǧ). Első közülük a sas. Ez a leg-
nagyobb és a legjobb közülük, jobb, mint a héjasas. 
Megöli a gazellákat, a rókákat és a vadállatokat. 
Azután következik a héjasas. Ez lebírja a darvakat, 
és a náluk kisebb madarakat.”4

A héjasasról ezt követően al-Ġiṭrīf nem ejt több 
szót, ám egy kétszáz évvel később keletkezett le-
xikográfiai munkában, Abū Manṣūr al-Azharī 
alapműnek számító Tahḏīb al-luġa c. művében a 

2 A zummaǧ héjasassal történő azonosításához ld. Viré 2012.
3 Ġiṭrīf 1986, 16. A négy fő ragadozómadár-fajta latin neveihez ld. Viré 1977, 139, 142.
4 Ġiṭrīf 1986, 19.
5 AzhArī 10. 629.
6 ibn MAnẓūr 1984, 2. 290.
7 zAbīdī 1969, 6. 17.
8 Viré 1977, 143.
9 duhay 18.

szerző az alábbiakat írja róla: „al-Layṯ [ibn Muẓaffar 
mondta]: a zummaǧ a sasnál kisebb madár, a ha-
sán erős vörösesség. A perzsák dubrāḏ-nak ne-
vezik. Azt mondta: ennek a magyarázata az, hogy 
amikor nem bír a zsákmányával, a fivére segíti őt 
az elfogásában.”5 A dubrāḏ a perzsa do barādarān 
(két fivér) kifejezésből származó szóalak. A Tāǧ al-
ʿarūs kuwaiti, és a Lisān al-ʿarab qomi kiadásának  
a Tahḏīb szövegét is idéző megfelelő szócikkében az 
eredeti dubrāḏ helyett a javított do barādarān alak 
szerepel.6 A Tāǧ al-ʿarūs leírása szerint: „[a] zum-
maǧ, [magánhangzói] mint [a] dummal [szóban], 
a sasnál kisebb madár, amellyel vadásznak. Azt is 
mondják: a sasok hímje. […] A Tahḏīb-ban a perzsa 
[alakja] do barādarān”.7 Viré leírásából azonban ki-
derül, hogy az idézett szócikkekben vélhetően két 
különböző madárfaj olvadt össze: ő a zummaǧ-ot a 
héjasassal (Hieraaetus fasciatus), a do barādarān-t 
pedig a Dél-, Délkelet-Ázsiában honos, Iránban is 
előforduló, párban vadászó vöröshasú törpesassal 
(Hieraaetus kienerii, vagy Lophotriorchis kienerii) 
azonosította.8 Talán ez az oka annak is, hogy a raga-
dozómadarak korabeli egyik legtapasztaltabb isme-
rője, al-Ġiṭrīf a zummaǧ-ra vonatkozóan egyáltalán 
nem hozta szóba dubrāḏ elnevezést.

Az összemosódás ugyanakkor csöppet sem alap-
talan. A „két fivér” elnevezés szép, költői formában 
tükröz egy valóban megfigyelhető jelenséget. A hé-
jasas a vöröshasú törpesasnál valamivel nagyobb, 
Dél-Európában, Észak-Afrikában, Ázsia déli részén 
elterjedt faj. Költőhelye a sziklás hegyvidékekhez 
köti, ahol többnyire sziklapárkányokon fészkel, 
gyakran több váltófészekkel, de vadászatai során 
sík vidékekre is elkóborol. Vadászati stílusa hason-
lít a sólymokéhoz: nagy sebességgel vág a kisze-
melt zsákmányra. A sólymokhoz – és a vöröshasú 
törpesasokhoz – hasonlóan a héjasasok is szeretnek 
párban vadászni,9 ilyenkor általában az egyik ma-
dár, többnyire a tojó felzavarja a kiszemelt csapatot, 
a hím pedig elejti a zsákmányt. Ha nem járnak azon-
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nal sikerrel, felváltva támadnak. E szokás megfigye-
lése nyomán kaphatta a héjasas is a dubrāḏ nevet. 
Állománya sajnos folyamatosan csökken, Európá-
ban a legnagyobb populációja Spanyolországban 

10 Schenk 1940, 50.
11 MME 2020. 

található. Schenk Jakab még felsorolta a történelmi 
Magyarország madarai között,10 ám a megfigyelé-
sek szerint országunk jelenlegi területén csak ele-
nyészően ritkán fordul meg, kóborlásai során.11
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BONELLI’S EAGLE. QUESTIONS ON A BIRD OF PREY WITH A SPECIAL NAME, 
MENTIONED IN THE OLDEST REMAINING ARABIC BOOK ON FALCONRY

Judit Jablonkay

Members of the Aquilinae subfamily were never amongst the most popular sporting-birds in Arab lands of 
the Umayyad era. However, a medium-sized eagle called zummaǧ (Bonelli’s eagle, Hieraaetus fasciatus or 
Aquila fasciatus) is listed up in the oldest remaining Arabic book on falconry, Kitāb Ḍawārī ṭ-ṭayr, written 
at the end of 8th Century by al-Ġiṭrīf ibn Qudāma al-Ġassānī, the greatest falconer of his age and the master 
of the hawk-keepers of the Umayyad Court during the reign of Caliphs Hišām ibn ʿ Abd al-Malik (724‒743) 
and al-Walīd ibn Yazīd (743‒744). In the process of trying to identify the species, using mediaeval Arabic 
lexicographic sources like Tahḏīb al-luġa of al-Azharī, we often come across an additional name of Persian 
origin applied to zummaǧ. Dubrāḏ is an arabized form of the Persian name do barādarān (two brothers), 
which is based on this species’ habit of tandem hunting. As F. Viré has pointed out, those two names may 
denote two raptorial birds of different species, both of them observed hunting in tandem, zummaǧ standing 
for Bonelli’s eagle, and do barādarān for Rufous-bellied eagle (Lophotriorchis kienerii), a relatively small-
sized eagle found in southern and south-eastern Asia.




