
Nagyon régen történt, ami-
ről most mesélek, kicsi 
vitézeim! Figyeljetek, mert 

édesanyátok főztjétől a termet, az 
én mesémtől a lélek lesz sudárabb.

Aki fél tőlünk, az próbál kicsi-
nyíteni – írtam szeptemberben. 
Európa már a honvisszafoglalás 
óta mindent megtett, hogy feled-
tesse a magyarokkal, honnan 
származnak, kihez tartoznak. 
Hiába ütötték át a magyar nyíl-
vesszők a német páncélok sisak-
rostélyát, hiába reszketett Európa 
Bulcsu könnyűlovasságától, néhány száz év múlva már elhitették a világgal és sajnos 
a magyarokkal is, hogy nem a belső-ázsiai lovas népek, hanem az északi halász-vadász 
finnugorok a rokonaink. (Biztosan a csónakban gyakorolták a lovasíjászatot.)

De a népmondákból, a középkori krónikákból, a keleti történelmi forrásokból nem 
tudták kitörölni a sumér, szkíta, pártus, hun, avar, magyar rokonságot. Az indiai szent 
könyv, a Vishnu Purana így ír: Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi. 

Nimród népe, a sumér sokezer éves virágzás után hanyatlani kezdett. Egy részük  
a Kaukázus irányába vándorolt, és a szkítákkal keveredett. Szkíta őseinket mi szittyá-
nak hívjuk. Hatalmas és gazdag birodalmukból sok-sok aranylelet került elő, amelyek 
gazdagságukról, fejlett kultúrájukról, ötvösművészetükről mesélnek. 

Bonfini, Mátyás király történetírója Justinus nyomán így jellemzi a szkítákat: A fára-
dalmakhoz, háborúkhoz hozzáedzett nemzet, testi erejük mérhetetlen. Nem ismerik  
a fösvénységet, a nagyravágyást, a legyőzöttektől semmit sem kívánnak a dicsőségen 
kívül. Az igazság náluk nem törvényekbe van írva, hanem a jellemükbe oltva. 

Minden történetíró kiemeli a híres szkíta erkölcsöt: az 
igazságszeretetet, a mértékletességet, a családi hűsé-
get. Homérosz a szkítákat a legigazságosabb emberek-
nek tartja. 

Bölcs szelídségük megtévesztette a gőgös perzsa 
királyt, II. Kurust (latinosan: Cyrus): könnyű prédának 
hitte Szkítiát, hiszen ott éppen egy asszony, Tomori 
királynő uralkodott akkoriban. Kr. e. 530-ban a perzsák 
megtámadták Szkítiát. Vesztükre. Tomori királynő hadai 
tönkreverték Kurus seregét. Homérosz szerint 330 000 
holttest hevert a harctéren, köztük maga a király is.

I. Dáriusz még II. Kurusnál is hatalmasabb perzsa 
király volt. Neve a gazdagsággal, a kincsekkel forrt 
össze. Persze, hogy fájt a foga a szkíták aranyára is. 
Nem tanult Kurus vereségéből, és Kr. e. 513-ban meg-
támadta Szkítiát. Mivel a Kaukázus hegyszorosain nem 

=GYŐZTES CSATÁINK = HŐSÖK, VITÉZEK! = GYŐZTES CSATÁINK = HŐSÖK, VITÉZEK! =
SZKÍTÁK ÉS PÁRTUSOK

GYŐZTES CSATÁINK ● HŐSÖK, VITÉZEK! – Napsugár, 2016. október



tudott átkelni, hajóhidat építtetett a Boszporusz-
szoroson át. Szövetkezett a görögökkel, így 
serege 800 000 főre rúgott. Mindhiába. A szity-
tyák a ránk oly jellemző sztyeppei harcmodor-
ral menekülést színleltek, bennebb és bennebb 
csalogatták az ellenséget, majd hirtelen szem-
befordulva támadtak. Körülportyázták a hatal-
mas sereget, mindig a legváratlanabb helyen 
és pillanatban ütöttek rajta. A kutakat betöm-
ték, takarmányt, élelmet sehol sem hagytak. 
Dáriusz őrjöngött: dicsőséges hadjárata kínos 
és reménytelen macska-egér játékká torzult, csakhogy a 
behemót macska folyton hoppon maradt. Komoly össze-
csapásra sor sem kerülhetett, mégis 80 000 katonát 
veszített. Végül vezérhez méltatlan módon, azzal a hazug-
sággal, hogy támadásra készül, és később visszatér, cser-
ben hagyta sebesültjeit, betegeit, és gyáván megfutamo-
dott. Sőt, mivel a szkíták a nyomukban voltak, a hajóhidat 
már azelőtt szétbontatta, mielőtt egész serege átért volna.

Nagy Sándor makedón (ógörög) király hódító-rabló 
hadjárataival hatalmas birodalmat kaparintott meg, ám  
a szkítákon az ő ereje is megtört. A szkítákat soha, senki 
nem tudta leigázni. 

A belőlük kiszakadt nép, a pártusok is virágzó birodal-
mat alapítottak, és tartottak fenn Kr. e. 250 és Kr. u. 226 
között. Országuk a Római Birodalommal volt határos. 
Crassus, római helytartó Kr. e. 53-ban hatalmas sereggel 
tört be Parthiába. Az ütközet Carrhae (sumér neve Harran) 
mellett volt. Suren, pártus vezér bekerítette, és 
legyőzte a verhetetlennek hitt római légiókat. 
Maga Crassus és fia is odaveszett.

A népek leigázására, kifosztására épült 
Római Birodalom legnagyobb vereségét szen-
vedte el a pártusoktól. Közel ötszáz év múlva 
szintén a mi őseink, Atilla hunjai kényszerítet-
ték térdre a római császár hadait. 

Júniusi megfejtések: Csizmás kandúr. Nagy hidegben a fagyott hó 
csikorgott a csizma talpa alatt. Egy kaptafára húzták: egyforma. 
Tudja, hol szorít a csizma: tudja mi a gond, a baj. Csizmadia ma-
radjon a kaptafánál: mindenki csinálja azt, amihez ért. Az énekbeli 
csizma tulajdonosa Virág János, lakhelye Kolozsvár, foglalkozása 

mészáros. Nyertesek: Gyerő Salamon, Kolozsvár; Nagy 
Alpár, Barót; a makfalvi III. osztály.

Szerintetek miért 
szent állatuk a szkí-
táknak a szarvas?

Zsigmond Emese

Kit ábrázol a szkíta 
aranyszobor?
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