
„Fegyvert, s vitézt”

A  Fekete-tenger északi partvidékén, a korabeli Pontusz-vidéken a Pontusz 

vidékét Kr. e. 7-3. században uraló szkíták történetét a háborús és békés 

időszakok sorozata jellemezte. A pontuszi szkíták kinézetéről, viseletéről 

és fegyverzetéről először a kul-obai elektron edény 

ábrázolásai nyújtottak reális képet. A szkíták 

hosszú hajat viseltek, szakálluk, bajuszuk volt. 

Bő, ráncos hosszúnadrágot és övvel a testhez 

szorított, elöl nyitott, jobbról balra záródó, 

hosszú ujjú kabátot hordtak a nadrág fölött 

leeresztve vagy abba beletűrve. Fejükön 

csúcsos, nemez, fi lc vagy bőr süveget vi-

seltek. Ez a sapka olykor mélyen belógott 

a tarkójukba és a füleiket is takarta. Lábu-

kat rövid nemez vagy bőrcsizma fedte, me-

lyet a boka felett megkötöttek. Az ábrákon jól 

megfi gyelhető jellegzetes fegyverzetük, ame-

ly a steppei lovas nomádok harcmodorának fe-

lelt meg. A szkíta fegyverzet elemzése során fel-

használt forrásokat három csoportra lehet osztani: 

1. írott források; 2. régészeti leletek; 3. ábrázolások.

Az európai szkíták 
fegyverzete
 „Fegyvere nyíl és lándzsa,

kegyetlen és nem ismer könyörületet;

csatakiáltása, mint a tenger zúgása,

lovakon nyargalnak, s mind harcra kész.”

(Jeremiás 6.23.)

Scholtz Róbert

Fokosbalta ütötte 
sérülések egy szkíta 
nő koponyáján
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Az európai szkíták fegyverzete

A szkíta íj

A szkíta harcos leggyakrabban emlegetett fegy-
vere az íj volt. A „messzelövő”-nek nevezett,  rend-
kívüli ügyességet igényelő fegyver kezelését már 
gyermekkoruktól tanulták. A  szkíta íj viszonylag 
kisméretű, kb. 60-100/110 cm hosszú, több rétegű 
összetett refl ex íj volt: fa, ín- és esetleg szarurétegből 
állt. Használata előtt az íjat a kul-obai csészét díszítő 
ábra szerint ajzották fel. Az így működőképessé tett 
fegyverrel az olbiai Anaxagoras 282 orgya (kb. 521,6 
méter) távolságra tudott ellőni. Egy gyakorlott íjász 
tucatnyi nyílvesszőt tudott percenként kilőni íjával. 

A gorütosz

Használaton kívül az  íjat felajzott állapotban 
a  sérülésektől, nedvességtől és hidegtől is óvó 
úgynevezett készenléti íj- és nyíltartó tegezben, 
a gorütoszban tartották. Jelentése „marhabőrből 
való”. Az egy korú, szkíta sírszobrok, görög és perzsa 
ábrázolások tanúsága szerint a gorütoszt baloldalt 
az övükre – ritkábban a válluk mögé – függesztve 
hordták. A derékra csatolt fegyver jobb egyensúlyi 
helyzetet biztosított a lovasnak, mivel a súlypont 
lejjebb, a ló hátvonala alá került. A tegez alakja 
a felajzott íj formáját követte, annak mint-
egy háromnegyedéig ért, s lécvázzal 
szilárdított erős bőrből készült. 
Külső felületét gazdagon dí-
szítették, hímzéssel, bőrrá-
téttel – esetleg emberbőrrel. 
Az előkelők tegezét időnként 
görög műhelyekben készült dí-

szes aranylemezzel is ékítették.

A gorütosz

A szkíta íj

A Kr. e. 7–6. században a szkíta harcosok kétélű, 
hosszú és rövid tokrészes bronz nyíl hegyeket illesz-
tettek a nyílvesszők végére. A nyílhegyek pengéjét 
olykor bereszelték, köpűjükön kampót helyeztek el, 
hogy a sebből még nehezebb legyen őket eltávolítani. 
Célszerűsége miatt e fegyvertípus használata a sz-
kíták hatáskörébe tartozó térségekben is elterjedt, 
sok helyütt utánozták, gyártották. A nyílvessző szárát 
nyár-, nyír-, kőris- vagy fűzfavesszőből készítették, al-
kalmasint nádat is felhasználtak erre a célra. Hosszuk 
50–80 cm volt. A nyílvesszőket a nedvesség elleni 
védelemül festették, leggyakrabban a vörös és fe-

kete színeket használták. Két-három centiméter 
hosszú nyílhegyeik átütőerejéről a mély-

en az áldozatok csontjába fúródott 
példányok tanúskodnak, pl.: 

Csanytelek 19. sír; Szentes-Ve-
kerzug 16. lósír.

Nyílvesszők és nyílhegyek

A z 
a n t i k 

auktorok tudósí-
tottak a szkíták mérgezett 

hegyű nyilairól is. A rothadt vipe-
rákból és embervérből vegyített méreg 

a vérben való felszívódása után sok-
kot, légzésbénulást, merevgörcsöt 

okozhatott. A szkíta nyílméreg 
receptjéről Theophrasztész, 

Arisztotelész és Plinius őrzött 
meg értékes adatokat.

Szkíta kori háromélű bronz nyílhegyek
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A parittya az egyik legősibb távolharci fegyver. 
Maga a szerkezet nagyon egyszerű: két zsinór, vagy 
szíj egy bőrlaphoz erősítve. A harcos az egyik szíjat 
a csuklójához erősítette, a másikat ujjai között tar-
totta. A bőrlapba fogott követ a szíjak segítségével, 
nagy erővel háromszor-négyszer körbeforgat-
ta a feje felett, majd az ujjai között tartott szárat 
elengedve a követ a leírt kör érintője mentén kb. 100 
km/órás sebességgel kirepítette. Használata nagy 
gyakorlatot és ügyességet követelt meg, mivel nem 
volt könnyű célozni vele, és egy hibás mozdulatnál 
a parittyakő komoly sérüléseket okozhatott. Hordása 
nem jelentett viselőjének megterhelést, s előnyös 
volt zajtalansága is. A szkíta parittyásokat a perzsa 
társaikhoz hasonlóan vélhetően az íjászokkal együtt 
küldték harcba; fő feladatuk, az ellenség zaklatása, 
lesvetések kivitelezése lehetett. Mivel a  parittya 
anyaga nem időtálló, ezért ilyen tárgyi anyagot – 
a parittyakövek kivételével – nem tudunk felmutatni.

A szkíta harcosok kezében hathatós fegyver 
volt a hasításra és zúzásra egyaránt alkalmas, sokféle 
harci balta  A források ezt szagarisz néven említették. 
A Kau kázustól a Dunáig terjedő térség számos szkí-
ta-kori temetkezésből napvilágra került példányuk, 
a  fennmaradt ábrázolásokkal együtt jól mutatják, 
hogy külö nösen a „kétkarú” típusokat kedvelték. E 
fegyvereknek egy keskeny pengéje, s a köpű ellen-
tétes oldalán tompa hátú nyúlványban vagy tömör 
gombban végződő foka volt. Fanyelük hosszúsága 
70-80 centiméter körüli lehetett. A szagariszt az övük-
re erősítve, esetleg egy nemez tokban hordták. 

Parittya

A szkíta harcosok kétélű vaskardokkal voltak fel-
szerelve, melyek csak a peremvidékén élő népek ((pl.: 
Kárpát-medence) és a szkíta kultúra végső fázisában 
váltak egyélűvé. Hosszuk 50-60 cm között változott, 
ám léteztek ennél rövidebb és egy métert is meg-
haladó darabok (Aldoboly). A kardokat fából készült 
hüvelyben jobb oldalt az övükre akasztva hordták. 
A kardhüvelyeket bőrrel vonták be, a tehetősebbek 
domborított nemesfémlemezekkel díszíttették.

A szkíta fegyverzet szerves része volt a  kö-
zép-ázsiai eredetű sajátos formájú, vasból vagy 
bronzból készített, kétélű rövid kard vagy tőr is, me-
lyet perzsa szóval akinakésznek neveztek. E 40-70 cm 
hosszúságú, 5 cm körüli pengeszélességű, szúrásra 
és vágásra egyaránt alkalmas fegyvert jobb oldalt 
az övükre akasztott tokban hordták.

Rendszerint közelharcban használták a különbö-
ző harci késeket. Hegybe futó egyenes, vagy kissé 
ívelt, egyélű pengéjük mérete tág keretek között 
mozgott. Hosszuk olykor a kardpenge méretével 
is megegyezett. Markolatuk mindkét lapja szaru, 
vagy falemez burkolású volt. A markolatot gyakran 
geometrikus mintákkal és állatalakokkal díszítették. 

Kardok, tőrök, harci kések

Ütő és sújtó fegyverek

Az európai szkíták fegyverzete

Szkíta kori vas kétélű akinakész

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A szkíták fegyverei között a fokosok 
és a balták mellett a buzogányt is megtaláljuk. Áb-

rázolása a Hajmanova mogilai halomsírból származó 
aranyozott ezüstedény díszítésén látható. A buzogá-
nyok nemcsak fegyverek, hanem hatalmi jelvények 
is lehettek. Fanyelük hosszúsága a harci baltákhoz 
hasonlóan legfeljebb 80 centiméter körüli lehetett.

A szkíták fegyvertárának fontos elemeit alkották 
a távolsági harcban és a test-test elleni küzdelemben 
eredményesen használható szálfegyverek: lándzsák 
és dárdák. Az attikai kerámiákon is megjelentek, s ál-
talában párosával ábrázolták őket. E fegyverek lénye-
gében három részből álltak: fémhegy, fanyél és a nyél 
végét védő vas-, vagy bronzhüvely. A fémhegyre oly-
kor fa vagy fém hegyvédőt húztak. Átlagos hosszuk 
1,7–2,2 méter közötti, ám a kutatók feltételeznek 3 
méternél hosszabb példányokat is. A lándzsahegyek 
általában 30–72 cm hosszúak, levélformájúak, pengé-
jük középen merevítővel. A hosszabbak feltehetően 
könnyebben átüthették a páncélt. A hajítódárdák, 
vetőgerelyek hegykiképzése a rómaiak által használt 
piluméhoz hasonlított. A Kárpát-medencéből He-
jőkeresztúr és Hejőszalonta közti Homokbányából 

ismert egy ilyen példány. 

Szálfegyverek 

A támadófegyverek fejlődését, elnehezedését 
a fedezetlen és könnyen sebezhető testfelületeket 
hatásosabban védő fegyverzet kialakulása követte. 
A szkíta páncélzatok fejlődése jól nyomon követhető 
a szkíta sírszobrokon, valamint a görög ötvösmun-
kákon, kerámiákon, melyek hitelességét a steppén 
feltárt – női és gyermektemetkezésekben egyaránt 
előforduló – páncélleletek mutatják.

E. V. Cernenko szerint a szkíta pikkelypáncélzat 
a közel-keleti hadjáratok harci tapasztalatai és az ott 

megismert védőfelszerelések felhasználása 

Védőfegyverzet

révén alakult ki. A közel-keleti páncéltí-
pusokat mintául véve, a szkíta,- esetleg a szkíták 

szolgálatában álló - fémművesek a cserzett bőrre 
vékony bőrszíjakkal, vagy állati inakkal (a Kárpát-me-
dencében fémből készült szegecsekkel) erősítették 
fel a különböző méretű és alapanyagú csont-, bronz- 
és vaslemezkéket. Ezek cseréptetőszerűen helyez-
kedtek el: a mellettük lévőnek felét vagy harmadát 
takarták, az alattuk lévőkre pedig ráfeküdve védték 
azok rögzítő nyílásait. A mozgást megkönnyítendő 
a könyök és váll tájékát kisebb, míg a has és a hát 
felületét nagyobb darabokkal borították. A külön-
féle formájú, - feltehetően egyéni ízlést tükröző - 
páncélok általában rövidujjúak voltak, de ismert 
néhány ujjatlan, illetve hosszúujjú példányuk is. 
Többségük egyfajta fémből készült. Léteznek azon-
ban különböző fémekből, olykor nemesfémekből 
készített darabok is. A szkíták körében igen népsze-
rűek voltak a csont-, vagy fémpikkelyekkel borított, 
az ágyékukat és hasukat védő övtípusok. Az öv je-
lentőségét emelte, hogy a harcos erre erősítette fel 
fegyvereit, fenőkövét, tűzszerszámát és ivóedényét.

Az európai szkíták fegyverzete

Vas akinakész és lándzsahegy 
(Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári)
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ta-kori temetkezésből napvilágra került példányuk, 
a  fennmaradt ábrázolásokkal együtt jól mutatják, 
hogy külö nösen a „kétkarú” típusokat kedvelték. E 
fegyvereknek egy keskeny pengéje, s a köpű ellen-
tétes oldalán tompa hátú nyúlványban vagy tömör 
gombban végződő foka volt. Fanyelük hosszúsága 
70-80 centiméter körüli lehetett. A szagariszt az övük-
re erősítve, esetleg egy nemez tokban hordták. 

Parittya

A szkíta harcosok kétélű vaskardokkal voltak fel-
szerelve, melyek csak a peremvidékén élő népek ((pl.: 
Kárpát-medence) és a szkíta kultúra végső fázisában 
váltak egyélűvé. Hosszuk 50-60 cm között változott, 
ám léteztek ennél rövidebb és egy métert is meg-
haladó darabok (Aldoboly). A kardokat fából készült 
hüvelyben jobb oldalt az övükre akasztva hordták. 
A kardhüvelyeket bőrrel vonták be, a tehetősebbek 
domborított nemesfémlemezekkel díszíttették.

A szkíta fegyverzet szerves része volt a  kö-
zép-ázsiai eredetű sajátos formájú, vasból vagy 
bronzból készített, kétélű rövid kard vagy tőr is, me-
lyet perzsa szóval akinakésznek neveztek. E 40-70 cm 
hosszúságú, 5 cm körüli pengeszélességű, szúrásra 
és vágásra egyaránt alkalmas fegyvert jobb oldalt 
az övükre akasztott tokban hordták.

Rendszerint közelharcban használták a különbö-
ző harci késeket. Hegybe futó egyenes, vagy kissé 
ívelt, egyélű pengéjük mérete tág keretek között 
mozgott. Hosszuk olykor a kardpenge méretével 
is megegyezett. Markolatuk mindkét lapja szaru, 
vagy falemez burkolású volt. A markolatot gyakran 
geometrikus mintákkal és állatalakokkal díszítették. 

Kardok, tőrök, harci kések

Ütő és sújtó fegyverek

Az európai szkíták fegyverzete

Szkíta kori vas kétélű akinakész

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A szkíták fegyverei között a fokosok 
és a balták mellett a buzogányt is megtaláljuk. Áb-

rázolása a Hajmanova mogilai halomsírból származó 
aranyozott ezüstedény díszítésén látható. A buzogá-
nyok nemcsak fegyverek, hanem hatalmi jelvények 
is lehettek. Fanyelük hosszúsága a harci baltákhoz 
hasonlóan legfeljebb 80 centiméter körüli lehetett.

A szkíták fegyvertárának fontos elemeit alkották 
a távolsági harcban és a test-test elleni küzdelemben 
eredményesen használható szálfegyverek: lándzsák 
és dárdák. Az attikai kerámiákon is megjelentek, s ál-
talában párosával ábrázolták őket. E fegyverek lénye-
gében három részből álltak: fémhegy, fanyél és a nyél 
végét védő vas-, vagy bronzhüvely. A fémhegyre oly-
kor fa vagy fém hegyvédőt húztak. Átlagos hosszuk 
1,7–2,2 méter közötti, ám a kutatók feltételeznek 3 
méternél hosszabb példányokat is. A lándzsahegyek 
általában 30–72 cm hosszúak, levélformájúak, pengé-
jük középen merevítővel. A hosszabbak feltehetően 
könnyebben átüthették a páncélt. A hajítódárdák, 
vetőgerelyek hegykiképzése a rómaiak által használt 
piluméhoz hasonlított. A Kárpát-medencéből He-
jőkeresztúr és Hejőszalonta közti Homokbányából 

ismert egy ilyen példány. 

Szálfegyverek 

A támadófegyverek fejlődését, elnehezedését 
a fedezetlen és könnyen sebezhető testfelületeket 
hatásosabban védő fegyverzet kialakulása követte. 
A szkíta páncélzatok fejlődése jól nyomon követhető 
a szkíta sírszobrokon, valamint a görög ötvösmun-
kákon, kerámiákon, melyek hitelességét a steppén 
feltárt – női és gyermektemetkezésekben egyaránt 
előforduló – páncélleletek mutatják.

E. V. Cernenko szerint a szkíta pikkelypáncélzat 
a közel-keleti hadjáratok harci tapasztalatai és az ott 

megismert védőfelszerelések felhasználása 

Védőfegyverzet

révén alakult ki. A közel-keleti páncéltí-
pusokat mintául véve, a szkíta,- esetleg a szkíták 

szolgálatában álló - fémművesek a cserzett bőrre 
vékony bőrszíjakkal, vagy állati inakkal (a Kárpát-me-
dencében fémből készült szegecsekkel) erősítették 
fel a különböző méretű és alapanyagú csont-, bronz- 
és vaslemezkéket. Ezek cseréptetőszerűen helyez-
kedtek el: a mellettük lévőnek felét vagy harmadát 
takarták, az alattuk lévőkre pedig ráfeküdve védték 
azok rögzítő nyílásait. A mozgást megkönnyítendő 
a könyök és váll tájékát kisebb, míg a has és a hát 
felületét nagyobb darabokkal borították. A külön-
féle formájú, - feltehetően egyéni ízlést tükröző - 
páncélok általában rövidujjúak voltak, de ismert 
néhány ujjatlan, illetve hosszúujjú példányuk is. 
Többségük egyfajta fémből készült. Léteznek azon-
ban különböző fémekből, olykor nemesfémekből 
készített darabok is. A szkíták körében igen népsze-
rűek voltak a csont-, vagy fémpikkelyekkel borított, 
az ágyékukat és hasukat védő övtípusok. Az öv je-
lentőségét emelte, hogy a harcos erre erősítette fel 
fegyvereit, fenőkövét, tűzszerszámát és ivóedényét.

Az európai szkíták fegyverzete

Vas akinakész és lándzsahegy 
(Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári)
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A szkíta harcosok a lábuk védelmére 
fémpikkelyekből készített lábvérteket 
használtak, ismerték a  comb- és láb-
szár-vérteket is, valamint a vaspikkelyekkel 
kivarrt nadrágot is. Az előkelők körében 
a Kr. e. 5. század folyamán a láb alakját kö-
vető, bronzból kovácsolt, görög lábvértek 
(knémédék) is megjelentek. A tehetősebb 
vezérek, gazdagon díszített, aranyozott 
darabokat hordtak.

A fegyverek nyeléhez hasonlóan a fa- 
és bőrpajzsokat sem őrizte meg a föld, így 
ezeknek csak fémrészei (díszek, vasalások) 
és korabeli ábrázolásaik maradtak ránk. 
Míg az átlag harcosok könnyű bőr-, fa- vagy 
vesszőből font pajzsokat használtak, addig 
a nehézlovasság erősebb, fémlemezzel, pik-
kelyekkel borított pajzsokkal vonult hadba. 
A pajzsokat olykor állatalakos arany, bronz 
pajzsdíszekkel ékítettek. A pajzsot rendsze-
rint bal kézbe fogva hordták, így harc köz-
ben jobb karjukat szabadon használhatták. 

A szolohai aranyfésű lovasának ellipszis alakú pajzsát 
a férfi  vállára és alkarjára rögzítették.  Így védte a har-
cos hátát és derekát, ám mindkét kezét szabadon 

mozgathatta.

A lábvértek

Pajzsok

A Kr. e. 7-6. században a szkíta harcosok szoro-
san a fejre simuló, a fejtetőt, füleket és a homlokot 
is védő, öntöttbronz, úgynevezett Kubán-típusú si-
sakokat viseltek. Az Észak-Kaukázustól Észak-Kínáig 
elterjedt, 1,6–1,9 kg súlyú sisakok tetejének közepén 
alacsony borda futott végig, melyre gyakran félkör 
alakú „szerelvényt” erősítettek. A  tarkó és az arc 
védelmére külön, bőr, vagy pikkelyekből készült 
védőket használhattak. A Kubán-típusú sisakokat 
a Kr. e. 5. századtól kezdték kiszorítani a pikkely-
es és a görög sisakok. Előbbihez a szkíták csúcsos 
süvege a - kürbaszia - szolgált mintául. A nemezből, 
fi lcből vagy bőrből készült süvegre apró fémlemez-
kéket varrtak, s gyakran pikkelyekkel borított arc- és 
nyakvédőkkel is ellátták. Elkészítésük könnyű volt és 
az átlag 2–2,2 kg súlyú sisakok jó védelmet biztosí-
tottak a különböző sérülések ellen.

Sisakok

Pajzsot, esetleg íj és 
nyíltartó tegezt éke-

sítettek az eltemetett 
szkíta vezér méltóságát, 

hatalmát mutatva a Mezőke-
resztes-Zöldhalompusztán és 

Tápiószentmártonon ta-
lált arany szarva-

sok is.

Az európai szkíták fegyverzete

Hosszú lándzsa ábrázolása 
egy pontusz vidéki kardhüvelyen

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A harcosok mellett hátasaik is különböző 
védőfelszereléseket viseltek. Már az archaikus kortól 
megtalálhatók a bronz homlokvértek, valamint a ló 
szügyét védő bőrpáncélok, melyeket néhol fémpik-
kelyekkel erősítettek meg. Lovaik „kis és száraz fejű, 
tüzes szemű, száraz csánkú és acélos izmú, eleven, 
tüzes” és átlag 140 cm marmagasságú állatok voltak.

A szkíta nyereg kezdetben lótakarószerű volt, 
majd két, a hosszanti oldaluknál összevarrt, szalmá-
val kitömött hosszúkás bőrpárnából állt. A varrat a ló 
gerince felett, azzal párhuzamosan futott, néhány 
centi magasságban hidalva át a gerincet. Később 
a párnák alakjának biztosítására a párnavégekbe 
kerekded fa- vagy csontlapocskákat és félköríveket 
varrtak be. Ezeket faragással, az ülőfelületet rátét-
tel, hímzéssel díszítették. A nyergen elöl és hátul is 
sallangos szíjak futottak át. Ezekhez a szíjakhoz kap-
csolták a  mell-, és farszíjat. A nyereg közepén széles 
haslószíj feküdt keresztben, amit a ló hasa alatt le-
hetett összekapcsolni. A felkapcsolt nyereg felé egy 
díszes, fi gurális hímű rojtos nyeregtakarót terítettek. 
Kengyelt még – vélhetően – nem használtak.

A ló kantárszíját összefogó szíjelosztók, kan-
tárdíszek változatos formájúak. A bronzból öntött 
korongokat aranylemezzel vonták be, amelyek így 
a kantárszíj fénylő díszeivé váltak. Ez a díszítés a lo-
vas harcos rangját, gazdagságát mutatta. Érdekes 
szokás volt a szkíta kor óta, hogy a mellszíj közepére 
és/vagy az állszíj alá hatalmas, többnyire vörös színű 
bojtot és fejet, arcot ábrázoló csüngőt erősítettek. Ez 
(feltehetően) annak az emlékét őrzi, hogy a szkíták 
a legyőzött ellenfél skalpját kötötték ide.

C C C

Páncélos hátasok

A szkíta nyereg

Az európai szkíták fegyverzete

A tápiószentmártoni elektronszarvas

Kr.e. 6. századi szkíta harcos
(Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári)
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A szkíta harcosok a lábuk védelmére 
fémpikkelyekből készített lábvérteket 
használtak, ismerték a  comb- és láb-
szár-vérteket is, valamint a vaspikkelyekkel 
kivarrt nadrágot is. Az előkelők körében 
a Kr. e. 5. század folyamán a láb alakját kö-
vető, bronzból kovácsolt, görög lábvértek 
(knémédék) is megjelentek. A tehetősebb 
vezérek, gazdagon díszített, aranyozott 
darabokat hordtak.

A fegyverek nyeléhez hasonlóan a fa- 
és bőrpajzsokat sem őrizte meg a föld, így 
ezeknek csak fémrészei (díszek, vasalások) 
és korabeli ábrázolásaik maradtak ránk. 
Míg az átlag harcosok könnyű bőr-, fa- vagy 
vesszőből font pajzsokat használtak, addig 
a nehézlovasság erősebb, fémlemezzel, pik-
kelyekkel borított pajzsokkal vonult hadba. 
A pajzsokat olykor állatalakos arany, bronz 
pajzsdíszekkel ékítettek. A pajzsot rendsze-
rint bal kézbe fogva hordták, így harc köz-
ben jobb karjukat szabadon használhatták. 

A szolohai aranyfésű lovasának ellipszis alakú pajzsát 
a férfi  vállára és alkarjára rögzítették.  Így védte a har-
cos hátát és derekát, ám mindkét kezét szabadon 

mozgathatta.

A lábvértek

Pajzsok

A Kr. e. 7-6. században a szkíta harcosok szoro-
san a fejre simuló, a fejtetőt, füleket és a homlokot 
is védő, öntöttbronz, úgynevezett Kubán-típusú si-
sakokat viseltek. Az Észak-Kaukázustól Észak-Kínáig 
elterjedt, 1,6–1,9 kg súlyú sisakok tetejének közepén 
alacsony borda futott végig, melyre gyakran félkör 
alakú „szerelvényt” erősítettek. A  tarkó és az arc 
védelmére külön, bőr, vagy pikkelyekből készült 
védőket használhattak. A Kubán-típusú sisakokat 
a Kr. e. 5. századtól kezdték kiszorítani a pikkely-
es és a görög sisakok. Előbbihez a szkíták csúcsos 
süvege a - kürbaszia - szolgált mintául. A nemezből, 
fi lcből vagy bőrből készült süvegre apró fémlemez-
kéket varrtak, s gyakran pikkelyekkel borított arc- és 
nyakvédőkkel is ellátták. Elkészítésük könnyű volt és 
az átlag 2–2,2 kg súlyú sisakok jó védelmet biztosí-
tottak a különböző sérülések ellen.

Sisakok

Pajzsot, esetleg íj és 
nyíltartó tegezt éke-

sítettek az eltemetett 
szkíta vezér méltóságát, 

hatalmát mutatva a Mezőke-
resztes-Zöldhalompusztán és 

Tápiószentmártonon ta-
lált arany szarva-

sok is.
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Hosszú lándzsa ábrázolása 
egy pontusz vidéki kardhüvelyen
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A harcosok mellett hátasaik is különböző 
védőfelszereléseket viseltek. Már az archaikus kortól 
megtalálhatók a bronz homlokvértek, valamint a ló 
szügyét védő bőrpáncélok, melyeket néhol fémpik-
kelyekkel erősítettek meg. Lovaik „kis és száraz fejű, 
tüzes szemű, száraz csánkú és acélos izmú, eleven, 
tüzes” és átlag 140 cm marmagasságú állatok voltak.

A szkíta nyereg kezdetben lótakarószerű volt, 
majd két, a hosszanti oldaluknál összevarrt, szalmá-
val kitömött hosszúkás bőrpárnából állt. A varrat a ló 
gerince felett, azzal párhuzamosan futott, néhány 
centi magasságban hidalva át a gerincet. Később 
a párnák alakjának biztosítására a párnavégekbe 
kerekded fa- vagy csontlapocskákat és félköríveket 
varrtak be. Ezeket faragással, az ülőfelületet rátét-
tel, hímzéssel díszítették. A nyergen elöl és hátul is 
sallangos szíjak futottak át. Ezekhez a szíjakhoz kap-
csolták a  mell-, és farszíjat. A nyereg közepén széles 
haslószíj feküdt keresztben, amit a ló hasa alatt le-
hetett összekapcsolni. A felkapcsolt nyereg felé egy 
díszes, fi gurális hímű rojtos nyeregtakarót terítettek. 
Kengyelt még – vélhetően – nem használtak.

A ló kantárszíját összefogó szíjelosztók, kan-
tárdíszek változatos formájúak. A bronzból öntött 
korongokat aranylemezzel vonták be, amelyek így 
a kantárszíj fénylő díszeivé váltak. Ez a díszítés a lo-
vas harcos rangját, gazdagságát mutatta. Érdekes 
szokás volt a szkíta kor óta, hogy a mellszíj közepére 
és/vagy az állszíj alá hatalmas, többnyire vörös színű 
bojtot és fejet, arcot ábrázoló csüngőt erősítettek. Ez 
(feltehetően) annak az emlékét őrzi, hogy a szkíták 
a legyőzött ellenfél skalpját kötötték ide.
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