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FÜLSZÖVEG: 

Aradi Éva 2005-ben megjelent, A hunok Indiában, majd a 2008-ban kiadott, Egy szkíta nép: a kusánok című könyveivel két 

nagy nép, illetve törzsszövetség indiai történetét dolgozta fel: a kusánokét és a heftalitákét. Mostani könyve, az Indoszkíták 

még régebbi három népcsoporttal foglalkozik, a több mint kétezer évvel ezelőtt Indiában megjelent indoszkítákkal és 

indopártusokkal, valamint az időszámításunk utáni első évszázadban hódító nyugati ksatrapákkal. A szerző a könyv első 

részében e népek történetét írja le, a második rész az elsősorban Nyugat-Indiában élő utódaikkal foglalkozik. Gazdag 

képanyaggal mutatja be az indiai kutatásai alkalmából lefényképezett kőfeliratokat, sírköveket, várromot és a ma élő 

leszármazottak kézművességét. A sírköveken lévő ábrázolások meglepően hasonlítanak a magyarság honfoglalás-kori 

fegyverzetéhez, viseletéhez. A szobrokon a Nap és a Holdsarló állandó jelenléte pedig a székely kapuk ábráit idézi. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A szakák az ázsiai szkíták. Közép-Ázsiában hatalmas birodalmuk volt időszámítás előtt a 6-ik századtól a 3-ik századig. 

A hsziung-nuk legyőzték a jüeh-csiket körülbelül időszámítás előtt 174-ben, ezért a jüeh-csik nyugat felé menekültek. A 

szaka területek nagy részét elfoglalták, így ezek dél felé indultak el. Először a Pártus Birodalomban telepedtek le, a pártusok 

vazallusai lettek, de később szövetségeseik. Együtt foglalták el az ókori Baktriát, az Indus folyó deltavidékét, később India 

északi részét; elsősorban Taxilát, sőt egy rövid ideig a közép-indiai Mathurát is. Az indopártusok az Indus delta vidékén 

hódítottak. Időszámítás után a második századtól a kusánok és a nyugati szakák ( a történészek nyugati ksatrapáknak nevezik 

őket) szövetségesek lettek. 

Az indoszkíták leghíresebb uralkodói a nyugati ksatrapák voltak. India nyugati részét, a mai Gudzsarát tartomány területét 

foglalták el, fővárosuk Uddzsén lett. Időszámítás után 398-ban vesztették el birodalmukat.Az indoszkíták és indopártusok 
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összesen négyszáz évig uralták India számos területét, valamint Kasmírt és Baktriát. Hatásuk máig érezhető elsősorban 

Gudzsarát néhány törzsénél, főképpen az északnyugati félszigeten: Kácson (Kutcch).  Ezeken a területeken sok síremlékük, 

sírkövük található, ezek a páliák. A múzeumok, a régi temetők és egy ezerötszáz éves heftalita várrom Kanthakotban őrzik 

emlékeiket. Kácson még megtalálható néhány törzs a régi szkíta népességből, bár a félsziget népe keveredett az árjákkal és a 

heftalitákkal, majd a későbbi arab hódítókkal. 
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