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Orgoványi Anikó 
 

Atilla-kultusz  
a Lajtán innen és túl 
 

 
„Van egy város a Duna mentén, Osterlandban, 
a neve, mint [Kriemhild] megtudta, Tulna, 
sok ismeretlen szokással, amilyet sose látott, 
nagy tömeg fogadta ott, szívére bánat szállt. 
Etzel [Attila] király előtt lovascsapat haladt, 
nemes, nagy, gazdag udvari társaság 
jó huszonnégy herceg, nemesek, hatalmasak, 
hogy úrnőjüket lássák, egyébre sem vágytak. 
Két messze földön ismert, gazdag herceg 
haladt a hölgy oldalán, ruháját hordozván 
amikor Etzel király elébe ment, 
s ő a nemes fejedelmet kedves csókkal üdvözölte.” 

(Részlet a Nibelung-énekből) 
 
Egy csendes ausztriai kisvárosban, a Bécstől 
negyvenhárom kilométerre, nyugatra fekvő 
Tullnban, a Duna partján áll egy impozáns szo-
borcsoport. Az alkotáshoz közeledvén az utazó 
alig akar hinni a szemének! Atilla,1 hun nagyki-
rály és a germán királyleány, Kriemhilda 
(Ildikó), valamint kísérőik találkozásának lehe-
tünk szemtanúi. A Nibelung-énekben is megörö-
kített történelmi esemény elevenedik meg a sze-
münk előtt, Mihail Nogin orosz szobrászművész 
jóvoltából. A 2005-ben felavatott mű három 
részből áll. A már említett szoborcsoport előtt 
rusztikus kövön nyugvó bronzkönyv nyitott ol-
dalain a Nibelung-ének sorait olvashatjuk. A 
könyv és a szoborcsoport között a Hans Muhr 
által megálmodott szökőkút két oldalról szembe-
szökő vízsugarai megismétlik a nyitott könyv 
kettős ívét, egyben utalva kelet és nyugat talál-
kozására. A felirat szerint Atilla idejében itt, 
Tullnban húzódott Németország (Deutschland) 
és Magyarország (Ungarn) határa! 

A kilencalakos szoborcsoport két jól elkülö-
níthető térfélre oszlik. A balról, Passau felől ér-
kező Kriemhildát háromtagú küldöttség kíséri. 
Rüdiger von Bechelaren, Osterland (Ausztria) 
őrgrófja vezeti a nemes hölgyet, Siegfried özve-
gyét Atilla elé, míg az eposzban megénekelt két 
„jól ismert lovag” a palástja szegélyét viszi úrnő-
je után. A Hunnia felőli oldalon Atilla várakozik 
kíséretével. A nagykirály mögött fivére, Bleda 
(Buda) áll, akit a száműzetésben élő, de Atilla 
udvarában védelemre talált Dietrich von Bern 
(Berni Detre) és Gibich hercegek követnek. A 
sort Atilla kisfia, Csaba királyfi zárja, pontosab-
ban – a művész élve az alkotói geg szabadságá-
val – az ő kis játszótársa, egy mókás patkány. A 
szobrok által megidézett karakterek egytől egyig 
telitalálatok. Így képzeli el az ember a germán 

királykisasszonyt és főurakat, és így Atillát és 
Budát, a két hun testvér vezéregyéniséget. A ke-
leties, markáns arcvonásokat beragyogja a lelki 
gazdagságról és tiszta erkölcsiségről tanúskodó 
szelíd mosoly. A méltóságteljes nagykirály, ta-
pasztalt hadvezér áll itt ünnepi díszben. Isten 
ostora, aki, ha kell, kíméletlenül lecsap ellenfelé-
re, ám ugyanakkor gyengéd érzelmekre is képes. 
Atillának talán ez az első ábrázolása, amely való-
di személyiségébe, emberi mivoltába enged be-
pillantást. Alakját számos műalkotás örökíti meg 
a világ különböző országában, ám ezek legtöbbje 
kegyetlen, barbár zsarnokként ábrázolja őt. En-
nek az az oka, hogy leginkább az ellenfelei állí-
tottak emléket a vele való találkozásnak. 

Az első tudósítók egyike a kortársként tudósí-
tó római katonatiszt, Ammianus Marcellinus 
volt, aki a hunok 375 és 378 között véghezvitt 
barbár tetteiről számol be. Miután a valóságban 
sohasem látott hunokat, a nomád szkítákról szó-
ló mendemondákat, illetve a Kr. e. 6. és 5. szá-
zadban élt Hekataiosz és Hérodotosz, valamint a 
Kr. u. a 2. században élt Iustinus rosszindulatú 
feljegyzéseit használja forrásmunkaként. Prisz-
kosz rétor, görög történetíró 449-ben valóban 
járt Atilla udvarában a bizánci követség tagja-
ként. A hunokról írt beszámolója hitelesnek te-
kinthető, mivel szemtanúként írta le a látottakat. 
„Fenséges étkeket szolgáltak fel nekünk és a bar-
bár vendégeknek ezüst tálakon, de Attila nem 
evett mást, csak sültet, egyszerű, fa tálcáról. 
Minden másban hasonlóan mértékletes volt; fa-
kupából ivott, míg vendégei arany és ezüst ser-
legből. Ruházata is egyszerű volt, csupán a tisz-
taságát igényelte. Sem az oldalán viselt kard, 
sem szkíta lábbelije, sem lova kantárja nem volt 
díszített, eltérően más szkítákétól, akik arannyal, 
ékkővel vagy bármi értékessel ékesítették azokat. 
A földet gyapjú szőnyegek borították.” Valószí-
nűleg Priszkosz rétor leírásait használta fel a hu-
nokról írott beszámolójában a gót Jordanes is, 
aki több részletet is lefordított a műből, mint 
például a Csodaszarvas története, a hunok saját 
eredetmítosza; Atilla palotájának leírása, Mars 
(az Isten) kardjának felfedezése és átadása Atil-
lának; Atilla és Leo pápa találkozásának történe-
te a Mincio folyónál; valamint Atilla halálának és 
temetésének leírása. 

Az 5. században élt hispániai Paulus Orosius 
Világkrónikája egy gyalázkodó „hun eredetmon-
dát” mutat be, amelyben a hunok ördögök és 
parázna boszorkányok nászából születtek. A töb-
bi kora középkori krónikás, pl. Gergely, tours-i 
püspök, Sevillai Izidor püspök és mások elsősor-
ban annak a két esztendőnek (451–452) a törté-
néseit őrizték meg, és legtöbb esetben torzították 
el, amikor Atilla „a művelt Nyugat”, Gallia és Itá-
lia ellen támadt, s nem szólnak Atilla korábbi 
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nagy hadjáratairól, mint például a Keletrómai 
Birodalom elleni háborúról. 

Mindezek ellenére Atilla már életében olyan 
emberfeletti hatalomra tett szert, amelyhez 
fogható a Római Birodalom határain kívül 
mindaddig ismeretlen volt. Atilla a birodalom 
maradványain kívül minden akkor ismert euró-
pai föld ura s minden fejedelem nagykirálya 
volt. Birodalma Közép-Európától a Fekete-
tengerig, a Dunától a Balti-tengerig terjedt. 
Mind a Kelet-, mind a Nyugatrómai Birodalom 
rettegett ellenfele volt. A Balkánt kétszer is 
megszállta, Konstantinápolyt is körülzárta. 
Nyugaton egészen Orleans-ig jutott. A főváros-
ából, Ravennából űzte el III. Valentinianus 
nyugatrómai császárt 452-ben.  

Számos nép meséiben is felidézi nagy kirá-
lyunk alakját, egy olaszországi monda szerint 
például Atilla építtette az udinei várhegyet, hogy 
innen kövesse figyelemmel, amint csapatai győ-
zelmet aratnak. Frankföldön Anianus (Ányos) 
orléans-i püspök vált nemzeti hőssé, akinek imái 
hozták el a hunok elleni felmentő sereget. Szent 
Ányos példája révén számos nyugati városnak 
termett „városvédő szentje”, ilyen például Metz, 
és Troyes, de köztük olyanoknak is, ahová a hu-
nok be sem tették a lábukat, például Arras vagy a 
belgiumi Tongres. Leghíresebbek közülük Szent 
Genovéva, aki Párizst óvta meg a hun pusztítás-
tól, és Szent Ursula (Orsolya), aki 11 000 lány-
társával lelt mártírhalált, mert megtagadta a hu-
nok epekedő közeledését. Igaz, hogy a 11 főből 
álló lánycsoport egy félrefordítás miatt duzzadt 
hadseregnyivé, de ez a történet hátborzongató 
hatása szempontjából érdektelen volt. 

A germán mondák valamivel árnyaltabb le-
írással szolgálnak. A már említett Nibelung-
énekben Etzel néven, Atli-ként a Völsunga 
Sagában és az Edda-énekekben hírneve Izlandig 
és Grönlandig is eljutott, s Aetla-ként az angol-
szászok körében is élt. „Attila, rex hunorum, 
medorum, gotorum et danorum…”, vagyis Atilla, 
a hunok, médek, gótok és dánok királyaként  ne-
mes és nagylelkű hadvezér. 

Magyar krónikáink is mind felidézik Atilla 
alakját és cselekedeteit. Ezekben Atilla feddhe-
tetlen erkölcsű, dicső nagykirály, méltó az Isten 
Ostora kitüntető címre. (Az idézetekben érde-
mes odafigyelnünk, hogy a magyarokat és huno-
kat szinonimaként említi a szerző, valamint, 
hogy Atillát királlyá koronázták, tehát a leírtak 
szerint ő volt első királyunk.) 

A Nagy Lajos királyunknak 1358-ban ké-
szült Képes Krónika így ír: „Az Úr megtestesü-
lése utáni négyszázegyedik, a magyarok Pan-
nóniába történt bejövetelétől számított hu-
szonnyolcadik évben a magyarok, vagyis a hu-
nok, a rómaiak szokása szerint egyező akarat-

tal Atylat, Bendekuz fiát, aki eddig csak egy 
volt a kapitányok közül királynak emelték ma-
guk fölé.” 

A magyarok ősgesztájaként számon tartott, 
hányatott sorsú krónika – amely Tarih-i 
Üngürüsz néven török fordításból lett nyelvünk-
re visszafordítva – szintén értékes részleteket 
tartalmaz Atilláról. „Atilusz jó természetű, éles 
eszű és okos ember volt, s szerfölött alkalmasnak 
látták őt a királyságra, és igyekezettel arra töre-
kedtek, hogy Atiluszt a trónra juttassák. Végül is 
az összes bégek és a többi előkelőségek összejöt-
tek és tanácsot tartottak. Atiluszt méltónak lát-
ták a királyságra, mindnyájan meghódoltak, és 
engedelmességet fogadtak (neki). A trónra és a 
koronára érdemesnek találták, és Hazreti iszá 
időszámítása szerint a háromszáznyolcvanhete-
dik évben Atiluszt megkoronázták, a szultáni 
trónra ültették, és királlyá választották. Így tehát 
Atilusz lett a király, okosan és igazságosan kez-
dett uralkodni.” 

Thuróczy János a 15. században írta, s Mátyás 
királynak ajánlotta „A magyarok krónikája” cí-
mű művét, amelyben gazdag leírást ad a hunok-
ról és Atilla személyéről. 

„A hunok Atillát egybehangzó kívánsággal és 
egyöntetű akarattal királlyá emelték maguk fölé. 
Meg is illette őt ez a méltóság, mivel ő volt a hu-
nok közt éles eszével, lelki erejével, a fáradalmak 
elviselésével, a katonai tudományokban való jár-
tassággal, serénységével és nagyravágyásával a 
legkülönb; mindenkinél jobban értette a módját, 
hogy az ellenséget félrevezesse, és tőrt vetve pusz-
títsa el őket; ravasz és furfangos volt a cselvetés-
ben, testében serény, lelkében bátor és merész, 
szándékában nagyra törő, a csatában fortélyos, 
külső megjelenésében kiváló: széles vállú, sötét, 
vagyis barna színű, mogorva tekintetű, hosszú 
szakállú, és állítólag módfelett érzéki természetű.” 

A későbbi korok művészeti alkotásai szintén 
vegyes képet mutatnak Atilláról, annak függvé-
nyében, hogy a Lajtán inneni vagy túloldali néző-
pontból örökítette meg alkotója. A párizsi Pan-
theonban Jules Elie Delaunay: „Attila és seregé-
nek menetelése Párizsban” című hatalmas mére-
tű falfreskója kíméletlen zsarnokként mutatja a 
hun vezért, aki öldöklésre buzdítja katonáit. Az 
Eiffel-torony közelében lévő Szent Leó-templom 
diadalívén Atilla vágtat lován a Szentatya, I. Leó 
pápa ellen. A Vatikán kertjében álló szobor szin-
tén ezt a jelenetet, Atilla és Leó pápa 452-ben 
történt találkozását örökíti meg, aminek követ-
keztében Atilla eláll Róma lerombolásától. 
(Vajon, ha valóban pogány lett volna a nagyki-
rály, ahogyan sokan állítják, akkor is így cseleke-
dett volna?) Ugyancsak ez a téma ihlette meg 
Raffaellót 1514-ben készült festményén. Itt a pá-
pa lóhátról, elégedetten szemléli, amint Atilla és 
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kísérete megretten a rómaiak segítségére siető 
két égi szenttől, Szent Páltól és Szent Pétertől. 

A magyar művészeti alkotások közül először a 
krónikáinkban jelenik meg Atilla személye, koro-
nás királyként hol trónusán, hol fehér lovon ülve, 
máshol állva, Istentől kapott kardját a magasba 
emelve, pajzsán jelképével, a turulmadárral ábrá-
zolva. Hasonló ikonográfiai szabályokkal ellátott 
ábrázolást láthatunk a középkori festő, Tulipán Ta-
más: Atilla király című festményén, és az 1664-ben 
kiadásra került Nádasdy Mausoleum című könyv 
„Attila hun király képe” című rézkarcán is. A kö-
zépkori Budán két szobrot is emeltek Atilla tisztele-
tére, az egyiket még Mátyás király idejében, mára 
azonban mindkettő elpusztult. 

Than Mór 1870-ben „Attila lakomája” című 
festményét Priszkosz rétor leírása alapján készí-
tette, így könnyebben magunk elé képzelhetjük a 
korabeli környezetet és a híres jelenetet: „Mikor 
az este közeledett, fáklyákat gyújtottak, és két bar-
bár jött előre Attila előtt és dalokat énekeltek, 
amiket írtak, megénekelve győzelmeit és háborús 
tetteit. És az ünneplők nézték őket, és voltak, akik 
örvendeztek a dalokon, mások szíve izgatott lett, 
ahogy emlékeztek a háborúkra, de mások köny-
nyekben törtek ki – azok, akik testét meggyengí-
tette az idő és akik lelke megpihenni kívánt.” 

Sopronban 1935-ben állítottak szobrot a hun 
királynak. Tápiószentmártonban, a Kincsem 
lovasparkban 2002-ben avatták fel mellszobrát. 
Pilisszántón a Csillagösvényen állították fel 
Schmidt Róbert Atilláról készült fafaragását. 

Az irodalom területén is születtek Atillát és 
korát bemutató remekművek. Arany János leg-
nagyobb epikai műve, a Buda halála (1863) dol-
gozza fel a népszerű témát. Gárdonyi Géza: A 
láthatatlan ember című regényében állít emléket 
a nagy uralkodónak. Talán kevésbé közismert, 
hogy Giuseppe Verdi olasz zeneszerző is írt ope-
rát Atilláról, Zacharias Werner: Attila, König der 
Hunnen, magyarul: „Attila, a hunok királya” cí-

mű művének feldolgozásával. Az ősbemutató 
1846. március 17-én volt Velencében. 

Végezetül idézzük fel az amerikai PhD. D. 
Wess Roberts (USA) 1990-ben megjelent 
„Leadership secrets of Attila the hun” (Attila, a 
hun vezetési titkai) könyvének előszavát: 

„Attilát ma úgy jellemezhetnénk, mint kitűnő 
vállalkozót, több nyelven beszélő diplomatát, 
szociális újítót, államférfit, kiváló hadvezért, és 
kitűnő házigazdát. De nem ezekért a tulajdonsá-
gaiért választotta Attilát a szerző könyve köve-
tendő főhősévé, hanem határozottságáért, böl-
csességéért, szilárd, és megalkuvást nem tűrő, 
példamutató egyéniségéért, aki nem riad vissza a 
legnehezebb feladatoktól sem, dicső tetteket vitt 
véghez, a megoldhatatlannak látszó problémákat 
is megoldotta.” W. Roberts évekig kutatott kora-
beli görög történetírók munkáiban, ez alapján 
írta meg könyvét. Könyve az 500 legnagyobb 
amerikai vállalat vezetőinek továbbképzésére 
szolgál. A könyv Atillát bölcs és humánus ural-
kodónak mutatja be. 

A tengerentúli kitekintés után, most térjünk 
vissza az utunk kezdetén bemutatott alkotáshoz. 
A tullni szoboregyüttes méltán nevezhető ko-
runk egyik kiemelkedő alkotásának, amely nem-
csak impozáns megjelenésével, de üzenetével is 
áldoz Atilla nagykirályunk emlékének. Várható-
an a szobor zarándokhellyé válik a magyarok 
körében is, ahol méltón emlékezhetünk történel-
mi nagyjainkról, szkíta-hun-magyar rokonsá-
gunkról és gazdag múlttal rendelkező kultúránk-
ról. Reméljük, hogy eljön az idő, amikor mind-
ezért nem kell majd a határon túlra zarándokol-
nunk, mert egyszer hazánkban is lesz egy hely, 
ahol méltóan emlékezhetünk Atillára, a hunok-
magyarok nagykirályára. 
 
Jegyzet 
 
1 Atilla: a névnek az eredeti, kiejtést tükröző írásváltozata 

Mihail Nogin: Kriemhilda találkozása Atillával (Tulln, 2005, Orgoványi Anikó fényképfelvétele) 

 




