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ATTILA HÁROM Ó-GERMÁN EPOSBAN.

Nincs az összes világtörténelemben alak, kiről közvetlenül 
m ár halála után annyi és oly különböző hangulatú monda kelet
kezett volna, mint épen Attiláról. Okát ennek csak is abban a 
tényben kereshetni/ hogy ő két korszak közt állván, az egyiket: a 
római- byzanz korszakot tönkre juttatta, a másikat: a népvándor
lások korszakát voltaképen ő kezdi meg; az ő fellépése nem egyéb 
volt a többi nem-hun nemzetekre nézve, mint a lét vagy nem-lét 
m iatt vívott harcz; és hogy végre tervei nem sikerűitek és vele 
együtt birodalma is elpusztult, — ez tekinthető annak okáúl, hogy 
a középkorban annyi monda keringett Attiláról a legkülönbözőbb 
nemzeteknél, melyek majdnem mind, rövid ideig ugyan, de 
lesujtólag érezték hatalmát.

Egyik nemzetnél a félelem, a másiknál hőstettei csodálata 
idézte elé a mondákat; azért is a népmondában vagy kárhoztatják 
vagy bámulják, mert a nép ez irányban középútat nem ismer, 
hanem csak gyűlöletet, kárhoztatást és gúnyt az egyik — és 
bámulatot, magasztalást és elragadtatást a másik oldalon.

A mondák szerint Attila jellemét ugyan helyesen megítélni 
lehetetlen, de mindenesetre — mivel az akkori történetírókra is 
nagy befolyással voltak, — igenis fontosak, csakhogy tisztán 
históriai igazságot bennök kutatni nem lehet. A népköltészet mit 
sem törődik a históriai igazsággal és gyönyörét nem is leli abban, 
hogy jövő nemzedékeknek történelmi forrásúi szolgáljanak egyes 
termékei; ő egészen subjective bánik el azon alakkal, a melyet 
felkarolt.

Az Attila-mondáknál két különböző áramlatot lehet egymástól 
elválasztani: a latin és germán népfajok mondáit, melyek az egész 
középkoron át, a nélkül, hogy összevegyültek volna, az egyes 
népeknél szájról szájra szálltak, még pedig a mint ez magától 
értetődik, különböző variatiókban.*)

A latin népfajoknál keringő mondák, melyek krónikákban 
fellelhetők, részint gyűlöletet, részint bámulatot halmoznak

*) Thierry, König Attila und seine Zeit. Scliilderungen und S&gen 
aoe dér Geschichte des V. Jalirhunderts. Deutsch von Dr. Ed. Burckhardt. 
Leipzig, Lorck 1855. 188 1.
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446 WLISLOCKI HENRIK.

Attilára. Két Attila van az italiai nép mondáiban: «a jó és rósz 
Attila.* Hasonló esetre találhatni a nagy Péterről szóló orosz 
mondákban, hol a mondák egy része dicsőíti, mint az orosz 
hatalom megalapítóját, a másik pedig gyűlölettel halmozza el, 
kárhoztatván őt mint a régi örökölt állapotok és szokások meg
buktatój át.

A germán mondákban nem találjuk Attilát olyan alaknak 
feltüntetve, ki undort és gyűlöletet idézne elé, hanem ellenkezőleg, 
itt Attila nem *flagellum dei *, hanem egy tökéletes germán ural
kodó, ki jó sikerrel és dicsőséggel végezvén be hadjáratait és 
ellenségeit lesújtván, kényelemben tölti várában életét és a meg
nyert javak élvezésére adja magát.

Hogy a germán népfajoknál Attilát egészben véve a monda 
másképen tünteti fel, mint az itáliai népek mondáiban, ez abból a 
tényből magyarázható, hogy a germán népfajok, ámbár ők is 
érezték Attila mindent lesújtó hatalmát, sőt talán mondhatni még 
nagyobb mérvben mint más, nem-germán népek, mégis más bánás
módban részesültek mint a többiek. Hozzájárúl még az is, hogy 
vándor- és kalandkedvöknek Attilával, mint ennek vazallusai és 
frigytársai tett hadjáratok táplálékot szolgáltak.

Jornande8 elbeszéli, hogy mily nagy tiszteletben részesültek 
a germán fajok vezérei Attilánál és hogy viszonyuk a nagy hűn 
királyhoz inkább mint ^barátoké semmint legyőzőiteké volt. 
Germán népfajok segítségével akarta Attila egész Dél-Európát 
tönkre tenni és hatalmába keríteni; és hogy végre halála után gót 
népfajok birodalmat nyertek Italiában, erre csakis Attila saját 
tervei fígyelmezteték. Ő ezért is a monda által összeköttetésbe 
hozatott Theodorich és Hermanarich gót királyokkal, mely össze
köttetésnél *a háládatosság a chronologiát egészen mellőzte.»

A germán mondaköltészet három kiváló művében jutott 
Attilának majdnem a legnagyobb szerep; ezek: az ó-izlandi 
nyelven írt Edda-dalok *), a középfelnémet Nibelung-ének és a 
latinúl irt, de régi germán mondán alapuló Waltha?ius-ének. Ezek

x) Az Edda Atli-ja ugyanaz a történelem Attilájával már azon okból 
is, mivel thazai feljegyzéseinkben a katastropha közelebb áll a mondának 
skandináv, mint német alakjához*. L. Heinrich Gusztáv, Etzelburg és a 
magyar hunmonda (Budapest 1882. A Magy. Tud. Akadémia könyvkiadó
hivatala) 32. 1. jegyz.
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tartoznak főleg a jelen dolgozat körébe, melynek czélja Attilát 
mind a három említett mű alapján feltüntetni és ezekben való 
jellemét is, a mennyiben lehet, kimutatni. A számtalan többi, 
szintén népmondán alapuló költemények és idevágó források, mint 
feladatunkhoz nem tartozókat, csak mellékesen és a mennyiben 
hozzájok férhettem, jöttek tekintetbe.

Szükséges, mielőtt feladatunk tárgyához fognánk, azon fontos 
kérdésre felelnünk, váljon mi úton jutott Attila a germán néy- 
mondába ?

Két úton történhetett ez, t. i. vagy a hunok közölték a velők 
összeköttetésben lévő nemzetekkel, vagy ezek magok szerkesztették a 
mondákat és hasonló tárgyú mondákkal combinálták. Az utóbbi a 
helyes, mert ha voltak is a hunoknak saját mondáik, úgy azok 
bizonyára egészen máskép tűntették fel Attilát és tárgyuk sem 
lehetett alkalmas más mondákkal való combinálásra. Nem kétel
kedhetni, hogy a húnok is bírtak Attila-mondákkal, de ezek 
bizonyára Attilát nem úgy tárgyalták, mint a burgund birodalom 
elpusztítóját, minek folytán ő a vérboszú követelése szerint Gun- 
dicarius nővére által megöletik.

Ha a Nibelung-monda fejlődése menetét figyelemmel kísér
jük, úgy a feleletet két fontos kérdésre nyerjük: mily úton jutott 
Attila a német mondakörbe és: váljon ezen Attila a históriai hun 
király-e vagy sem ?

A Nibelung-mondában megkülönböztethető két rész, mely 
mind az Edda-énekekben mind a Nibelung-énekben kimutatható t. i. 
l.Siegfried történelme és 2. a burgundi Nibelungok elpusztulása.

Az egész Nibelung-mondában, a mint ez reánk maradt, 
fejlődésére nézt három stádium különböztethető meg: I. stádium: 
Siegfried- Nibelung-monda, — II. stádium: Siegfried-(Nibelung-). 
Burgund-monda, — III. stádium : Siegfried-(Nibelung-)Burgund- 
Attila-monda.

Ha a mondát mind a három stádiumban megvizsgáljuk, 
következő eredményt nyerünk:

I. stádium. Két elem képezi az egész mondát: a mythosi és a 
históriai elem. Mind a két elemet egymástól szét kell tartani, és 
lehetetlen a mondát vagy egészen mythosi vagy egészen históriai 
szempontból magyarázgatni, mert ily módon előállanak azon értel
mezések, melyek absurd és barokk állításokat szülnek és a priori 
feltételekből kiindulva, inkább akadályozzák, semmint előmoz
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dítanák az egész monda helyes felfogását (Finn Magnmen, Traiti- 
icein, Haas stb.).

A Nibelung-monda ezen első stádiumában történeti esemé
nyekkel összefüggésbe nem hozható, hanem Holtzmantil) szerint 
csakis tisztán mythosi elemekre vezethető vissza, mely elemek — 
mint minden mythos — históriai tényeken alapúinak ugyan, de 
ezek praBhistoriai időkbe esnek. Későbbi időben történelmi elemek 
hozzájárulása által ugyan modificáltathatott a Nibelung-mondának 
már első stádiuma is, ’2) de mind a mellett Siegfried mint a monda 
wtörzsgyökeres ős# alakja semmiféle históriai személyre vissza 
nem vezethető. A Nibelung-monda első stádiumában — csakis 
pár excellence Nibelung-mondának tekinthető. Tartalmára nézve az 
első stádiumban csak is Siegfried és a Nibelungok közt való harcz 
s a kincs átka lehetett tárgya.

II. stádium. Az Y. száz. kezdetén a burgundok a Rajna 
mellett voltak letelepedve; 413-ban a rómaiakkal barátságos 
viszonyban éltek és ép ezen évben nyerték tőlük Germania primát 
ajándékul; 3) 435-ben belzavarok következtében Gundicarius
burgund király a rómaiak ellen fellázadt,4) de Aétiustól két ízben 
legyőzetvén, hatalma végkép nem töretett meg, mivel Aétius 
ugyanazon időben a nyugoti gótok ellen is barczot viselt. Aétius 
kényszerítve volt egy hun csapat segítségével a már ingó burgund 
uralmat tönkre juttatni; Gundicarius maga az ütközetben 
elpuBztúlt.

Hogy Gundicarius és a burgundi birodalom elpusztulása a

1) Holtzmanti Adolf, Untersuchungen über (las Niebelungenlied. 
188. lap.

2) Holtzmann i. m. 188. 1. «Allerding8 aber erlitt die alté Sage 
Aendeningen, indeni síé dér bekannten Geschichte angepasst wurde».

3i Muth R. v., Einleitung in das Nibelungenlied. Faderboru, Seliö- 
ningli. 1877. 43. 1.

*) Prospcr Aquit. ad an. 535: «Gundicariuin Burgundionum regem 
intra Gallias habitantem Aétius bello obtrivit, pacemque supplicanti 
dedit: qua non diu potius est, siquidem illum Huni cum populo suo ac 
stirpe deleverunt*. — Idatius ad an. 436 : tBurgumlioneij, qui rebellave* 
vermit, a Komanis duce Aetio debellantiu**; — ad an. 437: *Burgunndio- 
num caesa XX millia*. — Váljon az említett hun csapat Attilától kiilde* 
tett-e vagy pedig ezek hunok voltak, kik magokra barangoltak — Attila 
vezérlete nélkül —, nem bizouyos. (V. ö. Klemm, Waltharius II. 108.1.)
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mondának anyagot szolgáltatott és mondák keletkeztek, melyeknek 
tárgya ép Gundicarius tragicus esete volt, könnyen megmagyaráz
ható! Gundicarius esete a germán fajokra igen is hatott; ő, a ki 
római földön alapitá az első germán birodalmat és kortársai előtt 
mint dicső, gazdag király köztiszteletben állott, a szörnyű ellenség, 
a hunok által elpusztúlt!

Ezen históriai tények képezték a burgund monda tartalmát, 
mely tartalma hasonlatossága miatt az eredeti Nibelung- mondával 
összeillesztetett. (Siegfried elpusztúl a Niflungok elleni harczban, 
mely a kincs, a Niflungenhort körűi forog — Gundicarius elpusz
túl a hunok hatalma által, kik birodalma és kincsei után vágyód
nak ; a Niflungok rósz, föld alatt, sötétségben lakó lények — a 
hunok származásáról Ammianus Marcellinus akkori időből több 
rendbeli nevetséges, de egyszersmind érdekes mesét közöl.)

III. stádium. Befejezését elérte a Nibelung-monda Attila 
halálával. Az Attila haláláról keletkezett monda a Nibelung-mon- 
dával, úgy a mint ez II. stádiumában volt, összeillesztetett. 
A Burgundok bukását a monda Attilának tulajdonította, tehát 
kellett, — hogy az egész monda befejezve legyen — még egy 
személy, ki Attilán boszút áll. (Rieger.) Attila a monda szerint 
Ildikó *) által a mennyegző éjjelén megöletett; Ildikó most már 
mint Gundicarius nővére tűntetett fel, ki Attilán fivérét boszúlja 
meg; mert ennek meg kellett törtennie a vérboszú szerint.á)

Röviden összefoglalva a fennt mondottakat, következő 
eredményhez juthatni:

1. volt egy régi mythosi monda egy isteni lényről, mely démo
nokat győzött le, ezeket kincsüktől megfosztván, ö maga végre ezek 
által elpusztídt. (Siegfried-Nibelungen-monda.)

2. Ezen monda összeillesztetett egy burgund-frank mondával, 
mely Gundicarius burgund királynak a hunok áltál való elpusztulá
sáról szólott.

*) Jornandes n. G. c. 49. — ‘IXőtxió =  Hildikó, Hildja (Hilde) demi- 
nntivuma; összetett neveknél néha csak a név második része használta
tott, tehát Ildikó teljes neve lehetett Kriemhilde is, ámbár 436—37 körül 
Attila nem kelhetett egybe egy burgnnd királyleánynyal, mivel ennek ép 
a históriai feljegyzések ellentmondanak.

*) Fischer Hermann, Die Forschungen über das Nibelungenlied seit 
K. Lachmann. Leipzig, Vogel, 1874. 111. 1.

Pbilologiai Körföny. VII. 4. 30
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3) Ezen két monda összeillesztése 437 után történt, mert ezen 
évben tették tönkre a hunok a burgund birodalmat.

4) Az Attila haláláról szóló monda 453 után illesztetett öttze 
az előbbivel.

Ez volna röviden előadva az egész Nibelungmonda fejlődési 
menete, a mint a Nibelung-ének és a sokkal régibb Eddadalok- 
ban birjuk. Kitűnik ebből a rövid vázlatból is, hogy nem a húnok 
közölték a velők összeköttetésben lévő népekkel saját mondáikat 
Attiláról, hanem a germán népek magok karolták fel Attilát és 
honosították meg mondáikban.x)

Térjünk most át voltaképeni feladatunkhoz. Azt hiszem, 
hogy a legczélszerűbb útat választjuk feladatunk tárgyalásánál, ha 
bizonyos osztályozás szerint járván el, a fontosabb helyeket sorol
ván fel az Eddadalokból, a Nibelung-énekből és a Waltharius-ének- 
ből,9) melyek Attilára vonatkoznak.

1. Neve. Attila az Eddában: Atli, a Nibelungénekben: 
Ezele (Ezel), a Walthariusénekben: Attila.8)

2. Atyja. Az Edda szerint Budhli.

samir eigi mér 
vidh són Budhla (Atli) 
aett at auka
ne una lifi. (Gudhrúnarquidha II. 246, b.)

hana mun Atli 
_________eiga ganga

x) V. ö. Venczel O. A magyar nemzeti hősmonda történettudományi 
méltatása [Reguly-Album. Kiadta a Reguly-Társaság. Fest, Emich, 1850.]
— Heinrich Gusztáv id. m. 30. s k. L

*) Idézeteimet a következő kiadásokból veszem: Hildcbrand K a r i: 
Die Lieder dér álteren Edda (Saemundar*Edda); Paderborn, Schöningli, 
1876; Holtemann A dolf  Schulausgabe des Nibelungenlieds in dér áltesten 
Gestalt. 3. Auflage. Stuttgart, Metzler 1874 és Scheffel J. V. -Holdér A. 
Walthariu8, lateinisohes Gedicht des zehnten Jahrhunderts; Stuttgart, 
Metzler 1874.

3) V. ö. Kéz a Simon c.. 13: Attila, qui Hungarico idiomate Ethele 
dictus est. — Doguphalus (f 1253), cliron. Polon. Sommersberg script. rer. 
Silesiae 2, 18: rex Thila qui in scripturis A ttila  nominatur. — E tzel — 
Artala a /arői hőskölteményekben. (Grimm, Deutsche Heldensage 331.) —* 
Michael Kitius, de rebus ungar. 1, 383: A ttila , quem Hunni gentiliter 
Ethele vocant; stb. Az Eddadalokban két Atli fordúl elé, de az egyik nem 
a históriai Attila.
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of borinnBudhla
bródliir min. (Sigurdharquidha in skamma 232. a.)

A Nibelungénekben Bodelunc Attila atyjának neve: 1275. 
és 1399. versszak.

A Walthariusónekben Attila atyjának neve nem fordúl elé. 0
3. Fivérei. Több fivére ismeretes. Az Edda ('Atlantái) szerint 

atyja (Budhli) halálakor öt fivére volt Attilának.

Broedhr ttárum fi mm, 
er Budhla mistum,
héfir nú Hel háfa. (Atlamál 280 b. 52.)

A fivérek több ízben harczra keltek egymás ellen; viszály
kodásuk okát nem tudhatni; valószínűleg örökség miatt keletkezett 
a testvéri harcz.

Börduzk er broedhr ungir 
báruzk róg milli; 
hál/t gekk til hel jár, 
or husi thinu, 
hroldi hotvetna,
that er til hags skyldi. (Atlamál 288 b. 94.)

Tehát fele (hál/t gekk til heljar; hefir nú Hel háfa) már meg 
volt halva a Gjukungokkal való harcz előtt. A két hátramaradt 
fivérét Attilának pedig megöli Gudhrun.

Dóttir lét Giúka
dregi tvá hníga,
bródhur bió hon Atla,
bera vardb thann sídhan ;
skapdbi hón svá skoeru,
skeldhi fót undan;
annan rédh hón höggva,
svá at sá up reisat,
í helju hón thann hafdhi;
theygi henni hendr skulfu. (Atlamál 279 a. 48.)

*) V. ö. Priscus (Niebuhr, Corpue scriptornm hifitoriae byzantinae; 
Bonnae, Weber MDCCXXIX [üpíoxou ravitov Tapa>£o[xeva] sz. Attila atyjának 
neve Mundioch vo lt; Jornandes 6z.: Mundzuch ; Kóza S.: Bendeguch ; 
Vilkinasaga: Ősid; Biterolf: Botelimg (360. 1194. 1947. 6143); Heinricli 
ron München (XIV. száz.), Rudolf’s Weltchronik folytatója sz .: Vallerades 
(V. ö. Grimm V., Deutsche Heldens. 207.).

30*
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A fivérek nevei az Eddában nem említtetnek fel.
A Nibelungénekben: Bloedelin Etzel fivére: 1373. versBZ. —  

Ezer vitéze van 1973. —- Nuodunc nejét és birtokát akarja 
elnyerni: 1951. — Dancwarty Hagen fivére öli meg: 1979.

A "Walthariusénekben Attila fivére nem fordűl elé; általában 
rokonai nem említtetnek fel. l)

4. Nővérei. Az Eddában Brynhildr és Oddrán Atli nővérei.

a) Fliódh er at Heimis
fagrt álítum, 
bana Brynhildi 
bragnar nefna 
dóttir Budhla, 
en dyrr konungr 
bardhhugdhikt mán 
Heimir foedhir. (Grípisspá 181. b.)

thá kvádh that Brynhildr,
Budhla dóttir. (Brót af Sigurdhárquidha 212. b.)

thó kvádh that Brynhildr,
Budhla d ó ttir :
• veldr einn A tli 
öllu bölvi,
of borinn Budhla,
brödhir ntinn. (Gudhrúnarquidha I, 249. a.)

• Vilk eígi ek 
medli veri ganga,
né Bnjnhildar 
brodhur eiga; 
samir eigi mér 
vidh són Budhla 
aett at auka
né una lífi*. (Gudhrúnarquidha II. 246, b.)

l) A Vilkina8aga szerint Attila egyetlenegy fivérének Orinti-nak 
átengedi az örökölt országot, maga számára pedig új birodalmat hódit meg.
— B iterolfs Klage, úgymint a Nibelungénekben, Blaedel, Bloedelin (4938. 
5391. 6343 Biterolf)) Attila fivére, még pedig mint * Für sí dér Waláchen* 
(13057) említtetik. — Dietrich's Flucht-bán Bloedelin nem Attila fivére 
(v. ö. Grimm V. id. m. 199. 1.). — Kéza 8. szerint Keve és Buda Attila 
fivérei.
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b) Muntu Oddrúnu 
eiga vilja, 
en thik Atli mun
eigi lata. (Sigurdharquidha in ek. 232, b.)

Gunnarr volt ennek a kedvese.

Gunnarr hafdhi bedhit Oddrünar, systur Atla, ok gat eigi.
(Dráp Níflunga, 239.)

Hón mátti eigi foedha börn, ádhr til kom Oddrún,
Atla 8ystir; hón hafdhi vérit unnasta Gnnnars Giúka
sonar.l) (Oddrúnargrátr, 252.)

A Nibelungénekben, ép úgy a Waltharius-énekben, Attilának 
nincsenek nővérei.

5. Nejei. Az Eddadalok szerint Gudhrún Atli neje. Gudhrún, 
Giúki leánya s Gunnarr és Hágni nővére, első férje Sigúrdhr 
(Siegfried) volt, ennek meggyilkolása után Atli-hoz megy férjhez. 
(Brot af Sigurdharquidha, 212. b.) Helreidh Brynhildar 238. b. 
13; Gudhrúnarquidha II. 248, b. 38; Gudhrúnarquidha III. 250,
b. 2 és még számtalan más helyen mint «Giúka dóttir» említtetik.

Atli-hoz csak anyja kivánatára ment férjhez; eleinte mit- 
sem akart tudni e frigyről.

tVilk eigi ek 
medh veri ganga, 
né Brynhildar 
bródhur eiga; 
samir eigi mér 
vidh són Budhla 
aett at auka 
né una lífi».

Házasságuk nem volt szerencsés, a mint a két Atli-dalból 
(Atlamál és Atlaquidha) kitűnik.

A Nibelungének szerint Etzel első neje Helche volt, második 
pedig Kriemhild: 1166.

*) Oddrún viszonyít Attilához és Gunnarrhoz alkalmilag egy külön 
értekezésem tárgya lesz, mi okból e helyen mellőzöm e viszonyra való 
bővebb kiteijedést
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Kriemhild is eleinte nem akar Etzelhez menni, , de fivéreitől 
rábeszéltetvén (1142. 1266) azon reményben, hogy ezeken majd 
boszut állhat, beleegyezik a frigybe (1286).

A Walthariusénekben Ospirin Attila neje.
6. Gyermekei. Atli-nak az Edda-énekek két fiat tulajdoníta

nak, Erp és Eitill-t.
«Sonar Kefir thinna
sverdba deilir». (Atlaquidha, 267. b.)

Kallara, thú 6Ídhan 
til knia thinna,
Erp né EitilL 
ölerifa tvá. (U. o.)

Atla thóttisk thú 
stridha at Erps mordhi 
ok at Eitil* aldrlagi,
that var thér enn verra. (Hamdhismal 297. b.)

Saját anyjuk, Gudhrún által pusztáinak eh 
A Nibelungének csakis egy fiát említi fel, ez: Ortliep: 1965, 

1416, 1415. — Ortliepet Hagen öli meg: 2014.
A Walthariusénekben nem fordúl elé Attila egy fia sem.*)
Az eddig mondottak könnyebb áttekintése végett nem tartom, 

fölöslegesnek Attila családfáját ezen a helyen közölni.
Attila családfája a) az Edda szerint:

Budhli
_ l _  ___I___ _I__

Atli (& fia) Brynhildr Oddrún

Erp Eitill

b) a Nibelung-ének szerint:
Botelunc

Etzel Bloedelin

Ortliep

*) Attila fiai a Vilkinanaga szerint: Ortvin és Erp; B itérőlf  az. 
(1396): tez giengen küniges kindelía zwei dar — Őrt und Erpte — wftren 
die* ; Rabenschlacht sz .: Őrt und Schwrpfie; Keza sz .: Chaba és Áladon 
rius, az első Honoria, a második Kremheylcli szülöttje.
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7. Attila országa, J) hatalma, lakása, kísérete, háztartása,
Atli országa az Eddában: Húnmörk,

hrislisk öli Húnmörk
tbar er h&rdhmódhgir fórn,
vráku their vandstyggva
völlu alyroend. (Atlaquidha, 261. b.)

Országában fekszik Myrkvidhr, mely Grimm V. szerint a 
•fekete erdő# (Schwarzwald). Alattvalói Húnar-óknsik2) nevez
tetnek.

Drukku thar dróttmegir
— en dyljendr thögdhu — 
vín í valhöllu,
vreidhi sásk their Húna. (Atlaquidha 259, a.)

Umdu ölskálir
Atla vínhöfgar,
tha er í höll saman
Húnar töldhuek. (U. o. 267, b.)

Országa délfele fekszik és emberei «délférfiak#-nak is neveztetnek.
kalladhi thá Knefrödhr 
kaldri röddu,
seggr inn sudhroeni, (Atlaquidha 259. a.).

eal um sudrthiódhum.
sleginn seesmeidhum. (U. o. 262. a.)

A Nibelungénekben is «Hunenlant» az ő országa és ő maga 
•künic von HunenlanU- nak neveztetik: 1191., 1854. Uralma 
Svábországig kiterjed: 8) 1520. Bajorországban a Dunán túl már 
kezdődikj uralma: *) 1567.

Ö a *gróze vogeU (1217) és a mi hatalmát illeti, úgy ez 
kiteljed:.

vonne Rőten zuo dém Ríne uf bí Élbe unz an das mer, 
só iet ir deheiner alsó gewaltic nihfc. (1268.)

*) V. ő. Heinrich Gusztáv id. m.
*) ó-izlandi hunr =  harczos.
*) Priscus megjegyzi: ouSevt yáp tíJv “túrote Tr(̂  SxuStxifc tj xál itkpa; 

áp$ávt(ov stb. [199. 1. Corpus script. hÍ6t. Byzant. ed. Niebuhr.]
*) Sidonius Apollin. (7, 319) szerint Thüringa is Attila birodalmá

hoz tartozott.
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. Rüedegér Kriemhild-bez szólván, így fejtegeti Attila hatalmát:

Unt ruochet ir ze ininnen dén hóhen voget min
zwelf rícher króne sült ir frouwe sín,
d&r zuo gít iu min bérre wol drízec furatén Unt,
dia hát ér betwungen mit síner ellenthafíen hant. (1259.)

És Kriemhild is elfelejti bánatát, midőn látja, hogy:

(Si hete nu wol erknnnen), daz ir niemen widerstuont,
als ez noch fürsten wíbe küniges recken tuont,
nnt daz sí allé zíte zwelf künige vor ir sach :
dó gedáhtes maniger leide, dér ir dá heime geschach. (1418.)

án ander sín gesinde, zwelf riche künige hér,
unt vil dér wérden dégene, hét ér zallen zíten mér. (1860.)

Fiának Ortlieb-nak harmincz országot igér adni, ha ez 
felnőtt: 1966. 

Neve minden országban félelem tárgya. l)

Ezel was vil gewaltic, mán erkande in allén landen daz. (1457.)

A Walthariusének így festi hatalmát:
i

In tér quas gens Pannoniae residere probatur,
Quam tamen et Hunos plerumque vocare solemus.
Hic populus fortis virtute vigebat et armis,
Non circumposita8 solum dómitans regiones,
Litoris óceáni, séd pertransiverat oras 
Foedera supplicibus donans, stemensque rebelles:
Ultra millenos fertur dominarier annos. (4.)

Hogy mily számos hadsereggel bír Attila, azt a következő 
helyek mondják:

Yincentem numero stellas atque annis harenas . . . (19.)

Ibant aequati numero, séd et agmine longo,
Quadrupedum cursu tellus concussa gemebat,
Scutorum sonitu pavidus super intonat aether.
Ferrea silva micat totos rutilando per aeros. (14.)

x) Jom andes: «solus in mundo regnator* (c. 34); «a királyok ki
rálya* (c. 38).
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Attila lakására vonatkozólag igen érdekes adatokat tartal
maz úgy az Edda, mint a Nibelungének és Waltharius-dal. 

Több helyen az Eddában Attila lakása vár-nak neveztetik, 
mely körül van véve magas falakkal. Priscus is említi, hogy Attila 
háza kerítéssel volt környezve.*)

Höll 80i their Atla 
ok hlidskiálfar diúpar
— Budhla greppar sfcanda 
á borg inni há —, 
sál um suderthiódhum, 
sleginn sessmeidhum, 
bundnum röndum,
bleikum skiöldum. (Atlaquidha 262. a.)

En thar drakk Atli 
vín í Valhöílu. (U. o. 15.)

Litlu ok lengra
—• lók mun ek thess segja —
boe sá their standa,
er Budhli átti;
hátt hrikdhu grindr,
er Högni knidhi. (Atlamál 277. a.)

A Nibelungének szerint Attilának egy vára van a «Treysen» 
mellett, melynek neve nEtzelen bürge* (1406) és «Treisenmüre».

Bí dér Treyeem hete dér künic von Hiunenlant 
eine burc vil ríche, din wae wol bekannt, 
geheizen Treisenmúre . . . (1359.)

Attila «Gran»-bán is tartózkodik.2)

*) V. ö. Tacitus, Germ. c. 16. suam quisqwe domum spatio cir- 
cvmdedit.

*) Midőn 1878-ban jelen értekezésemet írtam, id. hely láttára azt 
hittem, hogy Gran (Esztergom) Attila székhelye. Heinrich Gusztáv id. 
értekezése nálam kétségtelenné tette, hogy Gran n e m  Attila székhelye. 
Valószínű, hogy Gran a liún király egyik erőde volt, mint a minőt már az 
avarok is rendeztek be. A mit Heinrich G. értek. 12. 1. jegyz. 2. G á- 
h en -re nézve tiszta subjectivitásnak tart, azt mindenki komolyabb olva
sásnál saját véleményévé teszi. Már az egész helyből: G & h e n  sah mán
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Gáhen mit dén maeren Bach mán die botén dán.
Ezelen si funden in dér stat ze Gran. (1530.)

Ő pompás palotát is építtetett.

Ezele dér ríche hét an bou géléit 
sínen vlíz kostenlíche mit grózer arebeit: 
palas nnde tűrne, kemenáten áne zal, 
in einer wíten bürge unt einen hérlichen sál;
Dén hét ér heizen bouwen lánc hóch unde wít; 
durcb daz só vil dér recken in suochte zaller zít. (1859.)

A Walthariusénekben a város neve nincs felemlítve, csak 
egyszerűen *urbst -nak mondatik.*)

Attila Pannonias ingressus et űrbe receptus. (96.)

(még pedig m it  d e n  m a e r e n )  stb. kitűnik, hogy sietve jártak-keltek a  
•spielmam-ok, hogy mentői hamarább megmondják Attilának a hirt.

x) A Thidrekssaga szerint Súsa a főváros: «En Attila konungr setr 
sinn stadh thar er heitir Sósam; sú.er nú kölludh Súsat• c. 41. A Thid- 
reksságában 32-szer részint Súsa, részint Súsat név alatt fordúl elé Attila 
székhelye: * Súsat sem Jiöfudhstadhr ( f ő v á r o s )  var tha Attila konungs*. 
Raszmann tSoest• Westphalenben fekvő várost identicusnak mondja az 
említett Susat-tal (Susa): «Auch das ganze skandinavische Altertnm wusste 
es nicht anders, als dass das Hunaland dér Saga in Saclisen und zwar in 
Westphalen lag, denn Uppruni Noregr sowie Fundinn Noregr setzen Attila’s 
Vater Budhli nach Sachsen*. — B iterolf sz .: «kunic von Hiunenland* és 
székhelye: Etzelburc (1123. 1135. 1747. 3212. 13098). — Repgow'sche vagy 
Sachsenchronik (ed. Maszmann. 250. 1.): «In deme selven lande (Ungam) 
vant de koninc Eczelin inde sine nakomelinge lange gesamet hadden». —  
Ladislaus Suntheim , chronik dér fürsten und lánder (1500 körül Íratott, 
kiadta Pfeiffer 1860-ban): «Etzelburg, ein stat und slos, hat künig Etzel 
gepawt*. — Keletfelé fekszik Attila birodalma a Hildebrand-ének szerint, 
mert Dietrich keletfelé menekült, t. i. Attila udvarához. — V. ö. Scópes 
vidsidh (ed. Ettmüller 1836):

18. Á tla  véold Húnum, Eormanríc Gotum 
Vulfhere sóhte ic and Vyrmhere; fül oft 

thár víg ne álág, 
thonne Hraeda here héardum sveordum 
ymb Vistlavudu vergan sceoldan 
éaldne éthelstól Átlan léodum.

Az Anglo-saxon chronicle-ben (edited by Thorpe, London 1861) & 
443. évnél ezen megjegyzés található, hogy a Rómaiak : «fyrdedon vid Á tla n  
Huna oyninge.i (V. ö. Grimm V. id. m. 18. 1.)
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Vérára vonatkoznak e helyek:

Tlle aliquid modicum uarrans intraverat aulam,
Lassus enim fuerat regüque eubile petebat. (219.)

Et licet ignicremis vellet dare moenia Jiammts (322).

Ingrediturque aulam velis rex undique septani.

Kísérete és környezete hatalmához illő. (291.)
Az Edda és Walthariusénekben nincs szó erről, ellenben a 

Nibelungének számos érdekes adattal bír e tekintetben is.

Von vil maniger spráche Bach mán úf dén wegen
vor Etzelen ríten vil manigen küenen dégen.
kristen unde heiden, vil manic wítiu schar,
dá si ir frouwen fnnden, si fuoren vroelichen dar. (1365.)

Von Riuzen unt von Kriechen reit dá vil manic mán;
Polánen unde Vláchen, dén Bach mán ébene gán.
Von dém lande úz Kiewen reit ouch da manic mán 
unt die Peschenaere . . . (1366*)

Hegedőseket is tartott udvaránál; nem volt Attila udvarában 
ünnepély, a melyen zenészek és költők ne mulattatták volna az 
egybegytilt vendégeket.*)

Die Ezelen videlaere hiez mán bringen sá ze hant. (1434.)

Az Edda és Walthariusénekben erről nem tétetik említés. 
Háztartása a legpompásabb volt. A Walthariusénekben 

többek közt egy lakoma következőleg van leírva:

Ingrediturque aulam velis rex undique septam 
Heros magnanimus solito quem corde ealutane 
Duxerat ad solium, quod compsit bissus et ostrum.
Con8edit laterique duces hinc indeque binos 
A8sedÍ8se iubet, reliquos locat ipse minister.
Centeno8 simul accubitus iniere sodales,
Diversasque dapes libans conviva resudat:
His et Bublatis aliae referuntur edendae

*) Priscu8 is, ki mint görög követ hivatalos volt egy ilyen ünne
pélyre, említést tesz erről.
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Atque exquÍ8Ítum fervebat migma per auram.
Aurea bissino tantum stant gausape vasa,
Et pigmentatus crateres Bacchus adornat:
Et simul in verbo nappam dedit arte peractam,
Ordine sculpturae referentem gesta priorum,
Quam rex accipiens haustu vacuaverat unó,
Confestimque iubet reliquos imitarier omnes.
Ociu8 accurrunt pincernae moxque recurrunt,
Pocula plena dabant et inania suscipiebant,
Hospitis ac regis certant hortantibus omnes,
Ebrietas fervens tota dominatur in aula,
Balbuttit madido facundia fusa palato,
Heroas validos plantis titubare videres. (291.)

Donec vi. potus pressi somnoque gravati 
Passim porticibus Rternuntur humotenus omnes.
Et licet ignicremis vellet dare moenia flammis,
Nullás, qui causam potuisset scire remansit. (320.)

Ast urbis populus somno vinoque solutusx)
Ad médium lucis siluit recubando sequentis.
Séd postquam surgunt, ductorem quique requirunt. . .  (358.)

Hasonlít ezen lakoma leírása Priscuséhoz, csakhogy itt 
egészen germán szokások lépnek előtérbe.

A Nibelungének is ír le egy ily lakomát: 1942, 1960.
Az Eddában a lakomára vonatkozólag alig találunk egy

néhány rövid megjegyzést.
8. Attila jelleme.
a) hős.

Attila séd celeres mox huc deflectit habenas
Nec tardant reliqui satrapae vestigia adire. (Walth. 42.)

Ezele was so küene, ér vazzete sínen schilt . . .  (Nbl. 2075,)

Az Edda-énekekben Atli egy helyen sem említtetik mint 
*hŐ8»; jelleme ez irányban, mint sok másban is, egészen elüt a 
Nibelungének Ezelének és a Walthariusdal Attilá-étól.

x) V. ö. Tacitus : Somnum plerumque in diem extrabunt.

Digitized by v^ o o q  l e



ATTILA HÁBOM Ó-GERMÁN EPOSBAN. 461

b) bőkezű.

Úzer míner kameren só heize icb dir gében,
daz du unt díne geverten vroeliche müget lében. (Nbl. 221 5.

mondja Ezel Ruedigérnek, midőn a Burgundok udvarához küldi. 
Környezetét jótéteményekkel és ajándékokkal halmozza el.

her künic, nu némt hin widere al, daz icli von iu hán, 
lant unde bürge . . . (Nbl. 2215.)

Az Eddadalokban pedig ép ellenkező az eljárása; még saját 
nővéreit is meg akarja fosztani az atyai örökségtől: úgy Bryn- 
hildr-t, ha t. i. bele nem egyezik azon frigybe, melyet ő kíván.

Ok mér Atli tbat 
einni sagdhi, 
at hvárki lézk 
höfn um deila, 
gull né iardhir, 
néma ek gefask létak, 
ok engi hlut 
andhint íiár, 
thá er mér iódhungri
aura taldhi. (Sigurdharquidha in sk. 221. a.)

v
Oddrún nővérét is ravaszul megfosztja vagyonától és midőn 

Gudhrúnt nőül veszi, voltaképen csak Sigurdhr kincseit akarta 
birtokába keríteni.

A Walthariusénekben előfordúl egynehány hely, mely Attilát 
némileg mint bőkezű fejedelmet tünteti fel; névleg azon hely, hol 
Walthariusnak birtokot igér, ha megnősül (120—140).

c) békeszerető.

Foedera plus cupio quam proelia mittere vulgo.
Pace quidem Huni maiunt regnare, séd armis
Inviti feriunt, quos cernunt esse rebelles . . .  (Walth. 68.)

mondja Attila Heriricus követeinek.
d) féltékeny.
Jellemző Attilára nézve féltékenysége, mely egy külön 

Eddadal tárgya, t. i. a harmadik Gudhrún-énekben (Gudhrúnar
quidha in thridhja) Atli Herkia ágyasától megtudja, hogy Gudhrún
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Thiódhrekrrel titkos viszonyba lépett; Atli kényszeríti nejét, hogy 
magát az istenítéletnek alávesse és az «iarknarstein»-t (szent 
követ) a forró vízzel telt üstből kivegye.

Az Eddaénekekben Attila egyáltalában egészen más alak 
mint a Nibelungének ben vagy a Walthariusban; van közös vonás, 
de nem azon gyenge keresztyén az Eddaban, mint a Nibelungen- 
ének és Walthariusénekben. Mindenesetre befolyással volt a 
Nibelungének szerzőjére a történelem is, mert históriai vonásokat 
legtöbbet itt találunk.

Brassó. Dr. Wlislocki Henrik.

OPTATIVUS OBLIQÜUS.1)

266. §. j . A görögben a mellékmondat függésének jelölésére, 
és egyszersmind annak kifejezésére, hogy a mellékmondat másnak 
(nem a beszélőnek vagy írónak) gondolata, optativus áll, melyet 
optativus obliquus-nak neveznek. — A latinban a coniunctivus 
használtatik hasonló értelemben mint coni. obliquus.

267. §. 2. Az opt. obi. csak akkor fordulhat elő (de nem szük
ségképen) a mellékmondatban, ha az illető mellékmondat főmon
datában történeti idő (1. a 69. §-t) áll, és csak az indicativus vagy a 
pusztán vagy áv-nal álló coniunctivus helyett (consecutio optativi 
obliqui).

Opt. obi. állhat: 
az indicativus helyett:
a ón és ok; kötőszókkal jelzett alanyi, tárgyi és értelmező 

mellékmondatokban, valamint az okhatározó mellékmondatokban 
(1. a 272., 300. és 279. §§-at);

a függő kérdésben (1. a 276. §.); 
az oratio obliquá mondataiban (1. a 311., 312. §.); 
a puszta coniunctivus helyett: • 
a függő kérdésben (l. a 276. §.);
a czélhatározó és kívánó mellékmondatokban (1. a 291. és 

306. §§.);

*) Mutatvány alulírottnak nyomtatásban lévő görög mondattanából.
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